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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1A)
Predhodni razpisi
Blago
Ob-37209/05
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 farmacevtske surovine in
rastlinske droge za obdobje treh let.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.41.51.00-7.
II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga
ali storitev za vsako kategorijo storitev: ocenjena vrednost 195,000.000 SIT za tri leta.
II.5) Drugi podatki: oddaja javnega naročila bo potekala po odprtem 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: 29. 12. 2005.
Lekarna Ljubljana
Št. 2.2.-4917/05
Ob-37309/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding
Slovenske železnice d.o.o., kontaktna oseba:
Jože Pavlič, univ. dipl. el. inž., Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-622,
041/741-734, faks 01/29-14-821, elektronska
pošta: joze.pavlic@tirnet.net.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
II.1) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 01-O.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00-3.
II.2.3) Kategorija storitve 27.

6. 1. 2006

II.3) Vrsta in količina ali vrednost blaga ali
storitev za vsako kategorijo storitev: nabava
električne energije za Holding Slovenske
železnice, d.o.o. vključno z njenimi odvisnimi družbami za obdobje 2006 do 2008
(predvidoma od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2008).
II.4) Predvideni začetek postopka za oddajo: 1. 2. 2006.
II.5) Drugi podatki: okvirna vrednost naročila je 4.000,000.000 SIT brez DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Holding Slovenske železnice d.o.o.

Gradnje

ISSN 1318-9182

Leto XVI

I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Zavod za usposabljanje
invalidne mladine (ZUIM) Kamnik – gradnja
objektov 3. faze.
II.2) Kraj izvedbe: Kamnik.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbenoobrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela za rekonstrukcijo, dozidavo, nadzidavo ter nadomestno gradnjo objektov kompleksa ZUIM Kamnik z zunanjo ureditvijo.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-681/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-37189/05
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: Jožica Ložar, univ. dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja Srednje ekonomske
šole Maribor.
II.2) Kraj izvedbe: Maribor.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbeno-obrtniška, strojna in elektro instalacijska dela
za rekonstrukcijo, dozidavo in nadzidavo
šole in nadomestno gradnjo novega objekta športne dvorane z zunanjo ureditvijo.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-679/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-37191/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Jožica Ložar, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar @gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja Gimnazije Idrija.
II.2) Kraj izvedbe: Idrija.
II.4) Vrsta in obseg gradnje: gradbenoobrtniška, strojna in elektro instalacijska
dela za rekonstrukcijo šole in gradnjo
novega objekta športne dvorane z zunanjo ureditvijo.
IV.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 404-680/2005.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se to javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Ob-37190/05
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: Jožica Ložar, univ. dipl. prav., Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: jozica.lozar@gov.si, internetni
naslov: www.mss.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.

Javni razpisi
Blago
Št. 430-10/2005-11

Ob-37336/05

Popravek
V javnem razpisu MORS 414/2005-ODP
– dobava delov za vzdrževanje vozil TAM,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110 z
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dne 9. 12. 2005, Ob-34053/05 in v Uradnem
listu EU 2005/S 235-232016 z dne 12. 12.
2005, se popravita točki IV.3.3) in IV.3.7.2)
in se pravilno glasita:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 1. 2006 do 12.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 1. 2006
ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Sektora za naročila, Vojkova
cesta 59, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Ministrstvo za obrambo
Ob-37004/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 97-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme za pošto Brežice.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Brežice.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu notranje opreme, ki je priloga razpisne
dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe naročila:
– pričetek izvedbe naročila je takoj po
podpisu pogodbe;
– zaključek izvedbe naročila v roku 45
dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,000.000 SIT, bančna garancija za dobro
izvedbo posla v višini 1,000.000 SIT in bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi v višini 1,000.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v
celotni vrednosti do doseženih 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti
se plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu. Obvezna priloga računa
je zapisnik o prevzemu opreme, potrjen s
strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
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– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi suma 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,
– ponudba mora biti veljavna do 17. 4.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 97-2005/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2006 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR Pošte Slovenije št. 90672-0000040025, sklic 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu,
vaš točen naslov in informacijo, na katero
razpisno dokumentacijo se plačilo nanaša
pošljete po faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 30. 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. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, nabavna služba – tretje nadstropje.

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: 27. 12. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 82
Ob-37005/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Otona Župančiča, kontaktna oseba: Ankica Maglič, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-09-754, 52-09-766,
faks 01/52-09-760, elektronska pošta: ankica.maglic@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: Vrtec Otona Župančiča – uprava vrtca, kontaktna oseba: Brigita Pirš,
Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-09-754, 52-09-766, faks
01/52-09-760, elektronska pošta: vrtec-ozoskr@guest.arnes.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vrtec
Otona Župančiča – uprava vrtca, kontaktna oseba: Brigita Pirš, Parmska cesta 41,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-09-754,
52-09-766, faks 01/52-09-760, elektronska
pošta: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil. Ponudnik lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse skupine živil, posamezno
skupino oziroma posamezni sklop v okviru
skupine živil po sklopih živil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Vrtec Otona Župančiča,
Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ponudnik
lahko poda ponudbo za celotni razpis – vse
skupine živil, posamezno skupino oziroma
posamezni sklop v okviru skupine živil.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila:
orientacijska vrednost naročila za živila je
65,423.041 SIT.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sukcesivna dobava živil po naslednjih skupinah
in sklopih:
1. skupina živil – mleko in mlečni izdelki – orientacijska vrednost: 7,239.260 SIT:
sklop: mleko; sklop: jogurti in fermentirani
izdelki; sklop: kefir; sklop: smetana, skuta, maslo; sklop: siri; sklop: mlečni namazi; sklop: mlečni pudingi in deserti; sklop:
sladoledi;
2. skupina živil – meso in mesni izdelki
– orientacijska vrednost: 24,810.140 SIT:
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 – orientacijska vrednost: 1,647.910 SIT:
sklop: sveže ribe; sklop: zamrznjene ribe;
sklop: konzervirane ribe;
4. skupina živil – jajca – orientacijska
vrednost: 1,647.910 SIT;
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5. skupina živil – olja in izdelki – orientacijska vrednost: 1,243.768 SIT: sklop: olja;
sklop: majoneze; sklop: margarine;
6. skupina živil – sveža zelenjava in sadje – orientacijska vrednost: 10,680.734 SIT:
sklop: solata; sklop: ostala zelenjava; sklop:
krompir; sklop: suhe 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 – orientacijska
vrednost: 2,391.908 SIT: sklop: zamrznjena zelenjava; sklop: konzervirana in vložena zelenjava; sklop: konzervirane omake;
sklop: kislo zelje in repa; sklop: konzervirano
sadje; sklop: marmelade;
8. skupina živil – sokovi, voda in ledeni
čaj – orientacijska vrednost: 2,082.760 SIT:
sklop: nektarji 1/1; sklop: sok s 100% sadno
maso; sklop: sokovi v 2 dcl embalaži; sklop:
sadne kaše; sklop: vode; sklop: vode; sklop:
ledeni čaji;
9. skupina živil – žita, mlevski izdelki in
testenine – orientacijska vrednost: 2,819.153
SIT: 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 – orientacijska vrednost: 1,892.600
SIT: sklop: izdelki iz krompirjevega testa;
sklop: zavitki in deserti; sklop: polpeti; sklop:
polnjene testenine;
11. skupina živil – kruh, pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi – orientacijska vrednost: 7,103.516 SIT: sklop:
pšenični kruh; sklop: kruhi s semeni in polnozrnati kruhi; sklop: ostali kruhi; sklop:
žemlje, štručke; sklop: rogljiči, bombete;
sklop: ostalo pekovsko pecivo; sklop: polnjeno pekovsko pecivo, sklop: keksi; sklop:
slaščičarska peciva – biskvitne rezine in
torte; sklop: slaščičarska peciva – pecivo
iz vzhajanega testa in zavitki; sklop: trajni
slaščičarski izdelki;
12. skupina živil – ostalo prehrambeno blago: sklop: kakavovi in kavini izdelki;
sklop: čaji; sklop: razni praški; sklop: kisi;
sklop: med; sklop: začimbe; sklop: ostala
živila.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006 in/ali konec
30. 6. 2008.
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):
za sklop živil:
– 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 25. 1. 2006, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure na upravi naročnika pri Brigiti Pirš.
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.
01261-6030637441, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 1. 2006 do 9. ure
na naslov naročnika: Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41, 1000 Ljubljana, uprava vrtca Brigita Pirš.
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 javnega odpiranja ponudb: 25. 1. 2006 ob 10. uri; javno
odpiranje se bo vršilo v prostorih naročnika
Vrtec Otona Župančiča, Parmska cesta 41,
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: 23. 12. 2005.
Vrtec Otona Župančiča
Št. 700-05/05
Ob-37006/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Lokainvest d.o.o., kontaktna
oseba: Viljem Govekar, inž. gr., Laze 18,
4000 Kranj, Slovenija, GSM 041/726-056,
faks 04/251-99-75, elektronska pošta:
vili.govekar@lokainvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainvest d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Viljem
Govekar,
Laze 18, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/251-99-00, faks 04/251-99-75, elektronska pošta: vili.govekar@lokainvest.si.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v
Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks 01/241-86-60,
elektronska pošta: slobodan.milojevic@unilj.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 700-05/05JN08.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme računalniške
mreže za objekt UL – Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska c. 21, 1000 Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Jadranska 21, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme računalniške mreže
za objekt UL – Fakulteta za matematiko in
fiziko, Jadranska c. 21, 1000 Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila; začetek predvidoma februarja 2006 in/ali konec marca 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, ki mora
veljati do 4. 5. 2006.
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: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42.
in 46. členu Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za gospodarske družbe (pravne družbe):
– originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe).
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
Originalno potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
Originalno potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na osnovi
sodne ali druge prisilne odločbe. Potrdilo
izda okrožno sodišče.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Originalno potrdilo, da ponudniku v
zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila
izdana pravnomočna odločba za kaznivo
dejanje, ki je povezana z njegovim poslovanjem ali mu ni bila izdana pravnomočna
sodba. Potrdilo izda Ministrstvo za pravosodje - kazenska evidenca. Potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma oddaje
ponudbe.
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Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o finančni – poslovni sposobnosti, in sicer ponudnik priloži naslednje listine:
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilance uspeha za poslovno leto
2002, 2003 in 2004, ki mora vsaka izkazovati promet nad 100 mio SIT;
– obrazec BON 2 ali izjavo vseh bank pri
katerih ima odprt transakcijski račun (TRR),
ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz
pogojev ter izjava podpisana od odgovornih
oseb družbe, da ima TRR odprt samo pri
navedenih bankah, ki so dale izjavo;
– obrazca BON-1/P in BON 2 ne smeta
biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Enako velja za izjave bank;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
Za samostojne podjetnike:
– bilance uspeha za poslovno leto 2002,
2003 in 2004, ki mora vsaka izkazovati promet nad 100 mio SIT, ki jih potrdi DURS;
– bilance stanja za poslovno leto 2002,
2003 in 2004, ki jih potrdi DURS;
– mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ga izda DURS.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
Seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju 2003, 2004
in 2005 (razpisni obrazec št. 4):
– oprema vsaj dveh javnih objektov v
vrednosti nad 15 mio SIT (brez DDV) ali
oprema vsaj štirih javnih objektov v vrednosti nad 5 do 15 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer:
– odgovorni vodja razpisanih del,
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
multimedijske opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
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IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila:
Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne
informacije: razpisno dokumentacijo je
možno pridobiti pri pooblaščenem inženiringu: Lokainvest d.o.o., Laze 18a, 4000
Kranj, kontaktna oseba: Viljem Govekar,
inž. gr., tel. 041/726-056. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahteva
ponudnik po faksu 04/251-99-75, e-mailu:
vili.govekar@lokainvest.si ali po pošti na
naslov Lokainvest d.o.o., Laze 18a, 4000
Kranj, z oznako »vprašanja v zvezi z javnim
naročilom št. 700-05/05JN08«.
Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
dneva te objave med 10. in 11. uro, po
predhodni telefonski najavi do konca oddaje
razpisa.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije
znaša z DDV 10.000 SIT in se nakaže na
transakcijski račun št. 24401-9004524330
pri Raiffeisen Krekova Banka d.d., z obveznim pripisom »sklic 00 27«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 10. ure;
na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana v sobi 77-78 v I.
nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani
Št. 700-05/05
Ob-37007/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slobodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Lokainvest d.o.o., kontaktna
oseba: Viljem Govekar, inž. gr., Laze 18,
4000 Kranj, Slovenija, GSM 041/726-056,
faks 04/251-99-75, elektronska pošta:
vili.govekar@lokainvest.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Lokainvest d.o.o.,
kontaktna
oseba:
Viljem
Govekar,
Laze 18, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/251-99-00, faks 04/251-99-75, elektronska pošta: vili.govekar@lokainvest.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Univerza v Ljubljani, kontaktna oseba: Slo-

bodan Milojević, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-85-52, faks
01/241-86-60, elektronska pošta: slobodan.milojevic@uni-lj.si.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 700-05/05JN08.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža multimedijske opreme za objekt UL – Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska c. 21, 1000
Ljubljana.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Jadranska 21, Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža multimedijske opreme za objekt
UL – Fakulteta za matematiko in fiziko, Jadranska c. 21, 1000 Ljubljana.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 2 meseca od oddaje naročila, začetek predvidoma februarja 2006 in/ali konec marca 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, ki mora
veljati do 4. 5. 2006.
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: sklenitev pogodbe za izvedbo naročila, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: poleg splošnih pogojev po 42.
in 46. členu Zakona o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Za gospodarske družbe (pravne družbe):
– originalni izpisek iz sodnega registra
podjetij (dokazila ne smejo biti starejša od
30 dni od datuma oddaje ponudbe).
Za samostojne podjetnike posameznike
(fizične osebe):
– originalno potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani DURS
(dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe).
Originalno potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali da ni prenehal poslovati na osnovi
sodne ali druge prisilne odločbe. Potrdilo
izda okrožno sodišče.
Potrdilo ne sme biti starejša od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
Originalno potrdilo, da ponudniku v zad
njih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana
pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki
je povezana z njegovim poslovanjem ali mu
ni bila izdana pravnomočna sodba. Potrdilo
izda Ministrstvo za pravosodje - kazenska
evidenca. Potrdilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
Potrdilo pristojnega davčnega organa
RS, da ima ponudnik poravnane davke in
prispevke, določene z zakonom.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudbe.
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III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Dokazila o finančni – poslovni sposobnosti, in sicer ponudnik priloži naslednje listine:
Za gospodarske družbe:
– obrazec BON-1/P z revizijskim poročilom in bilanco stanja za poslovno leto
2004;
– obrazec BON 2 ali izjavo vseh bank pri
katerih ima odprt transakcijski račun (TRR),
ki mora vsebovati podatke, zahtevane iz
pogojev ter izjava podpisana od odgovornih
oseb družbe, da ima TRR odprt samo pri
navedenih bankah, ki so dale izjavo.
Obrazca BON-1/P in BON 2 ne smeta biti
starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Enako velja za izjave bank.
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti.
Za samostojne podjetnike:
– podatki iz bilance uspeha in bilance
stanja za zadnje poslovno leto, ki jih potrdi
DURS;
– mnenja oziroma izkazi poslovne banke, pri kateri ima odprt(e) transakcijski(e)
račun(e), o boniteti in plačilni disciplini ter
sposobnostih ponudnika v zadnjih 6 mesecih;
– izjavo ponudnika, da je v zadnjem trimesečju posloval uspešno in ima poravnane
vse zapadle obveznosti;
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih,
ki ga izda DURS.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30
dni od datuma oddaje ponudbe.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
Ponudnik (ali skupaj s podizvajalci ali v
skupnem nastopu) razpolaga z zadostnimi
kadrovskimi zmogljivostmi, kar dokazuje:
Seznam opravljenih dobav blaga iz naslova razpisanih del v obdobju 2003, 2004
in 2005 (razpisni obrazec št. 4):
– oprema vsaj dveh javnih objektov v
vrednosti nad 50 mio SIT (brez DDV) ali
– oprema vsaj štirih javnih objektov v vrednosti nad 20 do 40 mio SIT (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena dokazila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja (razpisni obrazec
4a), sicer pogoj ne bo izpolnjen.
Seznam zaposlenih strokovnjakov (razpisni obrazec št. 5), ki bodo odgovorni za
izvedbo pogodbe, in sicer:
– odgovorni vodja razpisanih del;
– odgovorni vodja za dobavo in montažo
multimedijske opreme.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da.
Če je, sklic na ustrezen zakon ali druge
predpise: Zakon o graditvi objektov.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 28. 1. 2006.
Cena: 10.000 SIT z DDV.
Pogoji in način plačila:
Naslov službe, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo je možno pridobiti pri pooblaščenem inženiringu:

Lokainvest d.o.o., Laze 18a, 4000 Kranj,
kontaktna oseba: Viljem Govekar, inž. gr.,
tel. 041/726-056. Pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo lahko zahteva ponudnik po faksu na tel. 04/251-99-75, e-mailu:
vili.govekar@lokainvest.si ali po pošti na
naslov Lokainvest d.o.o., Laze 18a, 4000
Kranj, z oznako »vprašanja v zvezi z javnim
naročilom št. 700-05/05JN08«.
Čas v katerem se lahko prevzame razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan od
dneva te objave med 10. in 11. uro, po
predhodni telefonski najavi do konca oddaje
razpisa.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije
znaša z DDV 10.000 SIT in se nakaže na
transakcijski račun št. 24401-9004524330
pri Raiffeisen Krekova Banka d.d., z obveznim pripisom »sklic 00 27«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije se
mora prevzemnik razpisne dokumentacije
izkazati z dokumentom iz katerega je razvidno plačilo razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2006 do 10. ure;
na naslov Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 4. 5. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2006
ob 12. uri; Univerza v Ljubljani, Kongresni
trg 12, 1000 Ljubljana, v sobi 77-78 v I.
nadstropju.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani
Ob-37008/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Darja Ferlinc, 2500 Maribor, Slovenija, tel.
02/449-23-02, faks 02/449-23-79, elektronska pošta: darja.ferlinc@posta.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) 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: 98-2005/JNB.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme za objekt Pošte Slovenije – Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: po popisu notranje opreme, ki je priloga razpisne
dokumentacije.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: rok izvedbe naročila:
– začetek izvedbe naročila je takoj po
podpisu pogodbe;
– zaključek izvedbe naročila v roku 45
dni od podpisa pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT, bančna garancija za dobro izvedbo posla v višini 500.000 SIT in bančna
garancija za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila je 60 dni od izstavitve začasne mesečne situacije, potrjene s strani nadzornega organa. Mesečne situacije se plačujejo v
celotni vrednosti do doseženih 90% pogodbene vrednosti, 10% pogodbene vrednosti
se plača v roku 90 dni po opravljenem kvalitetnem prevzemu. Obvezna priloga računa
je zapisnik o prevzemu opreme, potrjen s
strani naročnika. Na računu mora biti označen sklic na pogodbo.
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 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,
– ponudba mora biti veljavna do 17. 4.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– izjava ponudnika, v kateri zagotavlja,
da upošteva obveznosti, katerih izpolnjevanje je povezano z določbami o varstvu
pri delu, zaposlovanju in delovnimi pogoji,
veljavnimi v RS,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdila bank o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponujena oprema mora popolnoma
ustrezati tehničnim zahtevam naročnika.
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III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 98-2005/JNB.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 1. 2006 do
12. ure.
Cena: 2.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na TR Pošte Slovenije št. 90672-0000040025, sklic 0000-17.
Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu,
vaš točen naslov in informacijo, na katero
razpisno dokumentacijo se plačilo nanaša
pošljete po faksu 02/449-23-79.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, nabavna služba – tretje nadstropje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2006.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-37171/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/29-14-336, faks 01/29-14-833, elektronska pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: 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: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: ležaji valjčni – osni za tovorne in potniške
vagone: (sklop A: 1840 gar. – 120x240,
sklop B: 950 gar. – 130x240).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave: CD Dobova,
Ulica 14. aprila 23.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: več
sklopov.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop A: 1840 gar. ležaji valjčni 120x240
(WJ in WJP) – osni za tovorne in potniške
vagone;
– sklop B: 950 gar. ležaji valjčni 130x240
(WJ in WJP) – osni za tovorne in potniške
vagone.
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II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 10,000.000 SIT z veljavnostjo do 2. 5. 2006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: minimalni rok plačila je 90 dni od dneva dobave.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugemu organu;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja, da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava, ali da ni
bil uveden katerikoli drug podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države, v
kateri ima sedež.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ali da je ponudnik, ki ima sedež v tujini,
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati;
– predložiti mora revidirane finančne izkaze (bilanca stanja in bilanca uspeha) za
zadnje leto.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: drugi pogoji, potrebni za izvedbo javnega naročila:
– dovoljenje za redno vgradnjo razpisanih ležajev na vsaj dveh železniških prevozniških podjetij (v nadaljevanju: ŽPP) iz
držav članic EU.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena – 96 točk,
2. plačilni pogoji – 4 točke.
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 1. 2. 2006.
Cena: 8.000 SIT + 1.600 SIT (DDV) pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski račun št. 02923-0019346887 pri
NLB d.d., Ljubljana, tuji ponudniki pa 40
EUR na devizni račun NLB d.d., IBAN:
SI56029230019346887, SWIFT: LJBASI2X.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno

priložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 2. 2006 do 9. ure v
tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 5. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščenci ponudnikov
ali zakoniti zastopniki.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 2. 2. 2006
ob 12. uri; Center za nabavo, sejna soba št.
606, Kolodvorska 11, 1506 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: 23. 12. 2005.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-37180/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Radovljica, kontaktna oseba: Lovro-Jure Klančnik, Gorenjska
c. 19, 4240 Radovljica, Slovenija, tel.
04/537-23-25, faks 04/531-46-84, elektronska pošta: jure.klancnik@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.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 312-01-0016/2005-700.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava električne energije.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: ozemlje Občine Radov
ljica.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
poraba električne energije, ki se plačuje iz
proračuna Občine Radovljica (ca. 1,5 mio
KWh).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
garancija za resnost ponudbe v vrednosti
3 mio SIT.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: izpisek iz registra podjetij.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– ponudnik mora imeti potrebno licenco
za prodajo el. energije;
– ponudnik mora predložiti 3 reference o
dobavi el. energije posameznim naročnikom
v višini vsaj 800.000 KWh;
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– zagotovitev kvalitete el. napetosti po
standardu SIST-en-50160.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
312-01-0016/2005-700.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 27. 1. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01302-0100007805, sklic 71300050-1223.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2006 do 12.
ure; v sprejemni pisarni Občine Radovljica.
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: 2 meseca od navedenega skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščeni predstavniki
ponudnika ali zakonit zastopnik ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2006
ob 12.30; Občina Radovljica, Gorenjska c.
19, 4240 Radovljica, sejna soba 1. nadstropje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Občina Radovljica
Ob-37181/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna
oseba: Branka Abramović-Piasevoli, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-72, faks 01/478-43-28, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za šolstvo in šport, 1. nadstropje,
glavna pisarna, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-42-00, faks
01/478-43-29, elektronska pošta: branka.abramovic@gov.si, internetni naslov:
http://www.mss.gov.si/.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-B 404-670/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava in montaža opreme za elektrotehniške in računalniške šole: nakup demonstracijskih miz z napajanjem in didaktičnih kompletov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: dostava do posameznih
šol po Sloveniji, kot je navedeno v razpisni
dokumentaciji.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1

1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.68.00.00-6; dodatni predmet, glavni besednjak: 36.14.12.00-3.
2) Kratek opis: demonstracijska miza z
napajanjem za učilnico za strokovno-tehnične predmete.
3) Obseg ali količina: količine in lokacije
dobav so razvidne iz razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
1.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
31.68.00.00-6; dodatni predmet, glavni besednjak: 31.68.13.00-6.
2) Kratek opis: didaktični komplet za laboratorij za splošno elektrotehniko.
3) Obseg ali količina:
1) didaktični komplet za električne inštalacije;
2) didaktični komplet merjencev za DC
in AC tokokroge;
3) didaktični komplet merjencev za digitalno tehniko;
4) programirljivi releji;
5) didaktični komplet za elektronska vezja.
Količine in lokacije dobav so razvidne iz
razpisne dokumentacije.
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:
– sklop 1: demonstracijske mize z napajanjem;
– sklop 2: didaktični kompleti.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila,
konec 31. 8. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500.000
SIT za vsak sklop (za oba sklopa 1,000.000
SIT) z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo
ponudb;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti posla;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 10% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila: 30 dni po končnem prevzemu opreme in prejemu pravilno izstavljenega računa. Možnost izstavitve računa in plačila po
dobavi dela predmeta javnega naročila na
posamezni lokaciji (šoli).
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. ponujeni predmeti ustrezajo zahtevam
naročnika.
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III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– za izpolnjevanje pogoja 1: izpisek iz
sodne ali druge ustrezne evidence;
– za izpolnjevanje pogoja 2: izpisek iz
sodne, upravne ali druge ustrezne evidence.
Če ponudnik takega dovoljenja ne bo predložil bo naročnik štel, da ga za opravljanje
dejavnosti ne potrebuje, ter da s podpisom
ponudbe izjavlja da izpolnjuje zakonske pogoje za opravljanje dejavnosti;
– za izpolnjevanje pogoja 3: potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: za izpolnjevanje pogoja 4:
razvidno iz Specifikacij (obrazec A-10) in iz
priložene tehnične dokumentacije.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena (najvišje možno število točk je
90),
2. garancijski rok (najvišje možno število
točk je 10).
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JNVV-B
404-670/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 2. 2. 2006.
Cena: brezplačno.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletnih
straneh na naslovu http://www.mss.gov.si.
Dodatna pojasnila k razpisni dokumentaciji
in zahtevke za dodatna pojasnila je mogoče naslavljati izključno preko spletne strani
http://www.praetor.si (v rubriki Vprašanja in
odgovori).
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 2006 do 11. ure;
ponudbe morajo do roka za predložitev prispeti na naslov: Ministrstvo za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, Ljubljana (vložišče).
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 je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2006
ob 13. uri; Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje
(sejna soba).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 252-4/05-5
Ob-37192/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktna oseba: za predmet
JN: Ivan Leban, dr. med. spec. radiolog
(05/33-01-050); za ekonomska vprašanja:
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Stojan Lozar, univ. dipl. ekon. (05/33-01-550);
za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica (05/33-01-580), Ulica Padlih
borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/33-01-550, faks 05/33-01-554,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.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 „RTG aparat za
periferno žilno in koronarno diagnostiko“
(252-4/05).
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
naročnik objavlja javno naročilo za dobavo in montažo visoko zmogljivega RTG
aparata za periferno žilno in koronarno
diagnostiko in za potrebe interventne
dejavnosti na ožilju. Predmet javnega
naročila zajema tudi ureditev prostora za
montažo aparata in vzdrževanje aparata v
eksploatacijski dobi (servisni pregledi) za
obdobje 10 let.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Oddelek
za radilogijo.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.10.00-1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko,
– ureditev prostora za montažo aparata in
– vzdrževanje aparata v eksploatacijski
dobi (obdobje 10 let) skladno z navodili proizvajalca.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: primopredaja predmeta JN
„RTG aparat za periferno žilno in koronarno diagnostiko“ in zagon v živo“ v 60 dneh
po podpisu pogodbe; vzdrževanje aparata
v celotni eksploatacijski dobi RTG aparata
za periferno žilno in koronarno diagnostiko (10 let od primopredaje predmeta JN
„RTG aparat za periferno žilno in koronarno
diagnostiko“).
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
– bančna garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora ponudbi priložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (RTG aparat za
periferno žilno in koronarno diagnostiko):
ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu,
bo moral hkrati z vsemi podpisanimi izvodi
pogodbe v desetih dneh po podpisu pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti
bančno garancijo za dobro izvedbo posla v
višini 10% od pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku: ponudnik, ki bo uspel na
javnem naročilu, bo moral ob primopredaji
naročniku izročiti bančno garancijo za od-
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pravo napak in pomanjkljivosti v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku za RTG cev in detektor
slike: ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo moral ob primopredaji naročniku
izročiti bančno garancijo za odpravo napak
in pomanjkljivosti v garancijski dobi v višini
10% vrednosti RTG cevi in detektorja slike,
navedenih v ponudbenem predračunu;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti (vzdrževanje): ponudnik, ki bo uspel na javnem naročilu, bo
moral ob primopredaji naročniku izročiti tudi
bančno garancijo za dobro in učinkovito izvajanje servisnega pregleda za ves čas trajanja pogodbe v višini 5% pogodbene vrednosti vzdrževanja sistema.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: ponudnik mora zagotavljati odlog plačila najmanj
60 dni od dneva prejema računa, izdanega
v zakonskem roku od uspešno opravljene
primopredaje za dobavo in montažo RTG
aparata za periferno žilno in koronarno diagnostiko; za storitev vzdrževanja pa odlog
plačila 30 dni od prejema potrdila o opravljenem delu.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti
in sposobnosti:
Naročnik bo priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje v nadaljevanju:
Pogoji za ugotavljanje usposobljenosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu;
– da ima potrebno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen
(ponudnik kot pravna oseba in delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika);
– da ponudnik ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice
sodbe že izbrisane.
Pogoji za ugotavljanje sposobnosti:
– izpolnjevanje pogojev, določenih v Zakonu o zdravilih in medicinskih pripomočkih o registraciji dobavitelja medicinskih
pripomočkov ter CE certifikat ponujenega
medicinskega pripomočka skladno s PECA
sporazumom;
– dostava RTG aparat za periferno žilno
in koronarno diagnostiko (v nadaljevanju:
aparat) franco naslov zavoda – v prostor
za montažo, montaža ter “zagon v živo” na
lastne stroške;
– ponujen aparat mora ustrezati predpisom varstva pri delu ter standardom in
normativom, ki jih narekujejo predpisi Republike Slovenije in EU;
– ponujen aparat mora biti zadnje generacije;
– ponudnik mora zagotoviti, da bo izvedel primopredajo in „zagon v živo“ najkasneje v 60 dneh po podpisu pogodbe;
– ponudnik mora v ponudbi predložiti
prospekte ponujenega aparata z navedbo

bistvenih tehničnih lastnosti. Ponudnik se
z oddajo ponudbe zaveže, da bo v primeru
izbora po javnem naročilu predložil servisne
priročnike in navodila za uporabo v slovenskem jeziku;
– izbrani ponudnik bo moral dostaviti garancijsko izjavo za najmanj 2-letno garancijo za aparat šteto od uspešno opravljene
primopredaje, za RTG cev in detektor slike
pa najmanj 3-letno garancijo. V obdobju, v
katerem garanciji veljata, ponudnik zagotavlja odpravljanje okvar in napak v delovanju
aparata, vključno z zamenjavo okvarjenih
delov, v celoti na svoje stroške;
– ponudnik mora v ponudbi ponuditi izhodiščno ceno za vzdrževanje aparata v
celotni eksploatacijski dobi (servisni pregledi). Izhodiščna cena mora biti ponujena
v SIT. V eksploatacijski dobi se bo cena
revalorizirala enkrat letno, in sicer v višini
spremembe drobnoprodajnih cen v RS v
preteklem letu;
– ponudnik se s podajo ponudbe za aparat zaveže, da bo v primeru, če bo njegova ponudba izbrana, z naročnikom sklenil
vzdrževalno pogodbo za celotno obdobje
eksploatacije, pod pogoji vzdrževanja, kot
so opredeljeni v razpisni dokumentaciji;
– ponudnik mora v ponudbi zagotoviti
pooblaščeno servisno službo v RS za čas
pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije) RTG aparata za periferno žilno in
koronarno diagnostiko (v nadaljevanju: aparat), preko katere bo izbrani ponudnik zagotavljal servisne preglede skladno z navodili
proizvajalca aparata, oziroma na poziv naročnika v najkrajšem možnem času, ter popravila aparata izven garancijskega roka, za
pogodbeno dogovorjeno ceno za popravil;
– izbrani ponudnik bo za čas pričakovane uporabne dobe (dobe eksploatacije)
aparata zagotavljal originalne nadomestne
dele za aparat v RS (rok dobave nadomestnih delov ne bo daljši od 4 dni);
– izbrani ponudnik bo moral za ceno
navedeno v ponudbi po dobavi in montaži izvesti usposabljanje šestih zaposlenih
zdravnikov in štirih radioloških inženirjev
na oddelku za radiologijo in kardiologijo ter
dveh naročnikovih vzdrževalcev za potrebe vzdrževanja aparata, ki ga je ponudil v
ponudbi;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti tehnično dokumentacijo za pripravo prostora za montažo
aparata, izdelano skladno z veljavnimi predpisi v RS;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi izdelati načrt postavitve
in priključitve aparata in o njem pridobiti
soglasje naročnika;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti pripravo prostora, energetskih in drugih priključkov ter
zagotoviti, da bodo dela opravljena skladno
z veljavnimi predpisi v RS in v EU;
– izbrani ponudnik bo moral zagotoviti odstranitev obstoječega RTG aparata in
odvečne opreme ter instalacij iz prostora,
kjer bo nameščen ponujeni aparat in odvoz
odstranjenega na lokacijo v dogovoru z naročnikom;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno navedeno v ponudbi zagotoviti izvedbo vseh
potrebnih opravil in pridobiti vse listine in
soglasja, ki jih zahtevajo predpisi s področja
varstva pri del;
– izbrani ponudnik bo moral za ceno
navedeno v ponudbi zagotoviti dokončno
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montažo aparata, zagon aparata, izvršiti
vse potrebne meritve in testiranja ter pridobiti predpisana dovoljenja za obratovanje
aparata.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Če ni v teh navodilih za posamezne
dokumente drugače določeno, zadošča
predložitev kopij dokumentov. V desnem
zgornjem robu vsake kopije mora ponudnik
napisati številčno oznako besedila v obrazcu, na katerega se nanaša, ali priloge ločiti
s pregradnimi listi oziroma kartoni. Starost
dokumentov: dokumenti morajo odražati aktualno stanje ne glede na njihovo dejansko
starost, razen tam, kjer je zahtevan dokument za določeno obdobje ali datum.
Priloge morajo biti podane v naslednjem
vrstnem redu:
– komplet registrskih listov (izpisek iz sodnega registra) (Priloga št. 1), ki odraža zadnje stanje ponudnika (samostojni podjetnik
mora predložiti priglasitveni list DURS); ter
potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (Priloga
št. 2), če ga ponudnik glede na veljavno
zakonodajo potrebuje za opravljanje dejavnosti;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje o
nekaznovanosti vodilnih delavcev (Priloga
št. 3), da v preteklih petih letih pred pričetkom tega javnega naročila delavci, ki so
registrirani zastopniki ponudnika, niso bili
obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s
poslovanjem;
– potrdilo Ministrstva za pravosodje (Priloga št. 4), da ponudnik v zadnjih petih letih pred
objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen za kaznivo dejanje, ki bi bilo povezano z njegovim poslovanjem, oziroma mu
ni bila izdana pravnomočna sodna odločba,
s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila
(zahtevek za pridobitev potrdila je dostopno v
elektronski obliki na spletni strani Ministrstva
za pravosodje: www.gov.si/mp/ v rubriki elektronsko poslovanje – obrazci in navodila – potrdilo iz kazenske evidence za pravne osebe
– oziroma za fizične, če je ponudnik s.p.);
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik, da mu v zadnjih petih letih pred
objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila, z
naslednjo vsebino: (Priloga št. 5) »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da nam v zadnjih petih letih pred objavo
javnega naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki bi bilo
povezano z našim poslovanjem in nam ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi nam bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila. Izjavljamo tudi, da nismo v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja podkupovanja in nismo bili obsojeni za
to kaznivo dejanje.«.
Za ponudnika, ki je samostojni podjetnik
velja, da mora predložiti primerne dokumente tam, kjer ni mogoče dobiti zahtevanih. Tuji
ponudnik mora predložiti dokazila v skladu
z Navodilom o seznamu organov tujih držav, pristojnih za izdajo listin o izpolnjevanju pogojev za udeležbo tujih ponudnikov v
postopku oddaje javnih naročil, in o načinu
preveritve teh listin (Uradni list RS, št. 13 z

dne 28. 2. 2001). Če ni drugače določeno,
zadoščajo kopije dokazil, ki odražajo aktualno stanje.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
– lastno izjavo, ki jo napiše in podpiše
ponudnik s katero ponudnik zagotavlja, da
je ponudil RTG aparat za periferno žilno in
koronarno diagnostiko v skladu z bistvenimi
zahtevami naročnika, določenimi v razpisni
dokumentaciji za predmetno javno naročilo
(Priloga št. 6) »Pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavljamo, da smo ponudili
RTG aparat za periferno žilno in koronarno
diagnostiko v skladu z bistvenimi zahtevami
naročnika, določenimi v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.«;
– pogodba o skupnem nastopanju oziroma pogodba s podizvajalcem (Priloga št.
7), če ponudnik nastopa s partnerji ali podizvajalci. Če ponudnik ne nastopa s partnerji
ali podizvajalci, potem mu te priloge ni potrebno predložiti.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ob-30279/05 z dne 11. 11.
2005.
IV.1.3.2) Druge prejšnje objave: 2005/S
215-212118 z dne 9. 11. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT z vključenim DDV. Plačilo se izvrši pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: gotovinsko plačilo
pri blagajni naročnika ali negotovinsko plačilo na podračun EZR št.: 01100-6030279058,
s pripisom RD-JN „RTG aparat za periferno
žilno in koronarno diagnostiko“. Pri negotovinskem plačilu potrebujete za dvig razpisne
dokumentacije fotokopijo potrdila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 2. 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 končne primopredaje plus en
dan.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje. Nepooblaščeni
predstavniki ponudnikov ne morejo opravljati
dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 12.15; v prostorih sejne sobe upravne
službe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-37307/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Koper d.o.o.-s.r.l., kontaktni osebi:
Rado Lorencon za vprašanja in tajništvo
– za dvig razpisne dokumentacije in oddajo
ponudb, Ulica 15. maja 4, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-33-700 in 05/66-33-733,
faks 05/66-33-706, elektronska pošta:
rado.lorencon@komunalakoper.si, internetni naslov: www.komunalakoper.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
nakup 1 kos kompaktor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: kraj dobave fco Komunala
Koper d.o.o.-s.r.l., Deponija Dvori.
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
kompaktor (delovni stroj za tlačenje odpadkov na odlagališču, masa stroja najmanj
35.000 kg, največ 38.000 kg).
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora ponudbi predložiti bančno
garancijo za resnost ponudbe v znesku
3,000.000 SIT.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim izvajalcem. Ponudnik mora
navesti eventualne podizvajalce v ponudbi.
V primeru skupnega nastopanja pri ponudbi
pa mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: za izkazovanje sposobnosti mora
ponudnik ali soizvajalci v primeru skupne
ponudbe izpolnjevati naslednje pogoje:
(statusni pogoji)
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
naročila;
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje;
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
(ekonomsko-finančni pogoji)
4. da ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni
imel blokiranega TRR;
(tehnično-kadrovski pogoji)
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5. da ima ponudnik izpolnjene obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis
iz sodnega registra (vključno z dejavnostmi), za samostojne podjetnike pa priglasitev na davčnem uradu (vključno z dejavnostjo/mi);
2. izjavo ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi z podkupovanjem (na priloženem obrazcu naročnika, ki je priloga razpisne dokumentacije) in potrdilo ministrstva,
pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco;
3. potrdilo pristojnega sodišča (okrožno
sodišče, gospodarsko-pravdni oddelek).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. BON 2 ali BON-3 za pravne osebe
ali potrdilo ponudnikove poslovne banke iz
katerega je razvidno, da ponudnik izpolnjuje
zahtevani pogoj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
5. ponudnik mora ponudbi priložiti poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa tega javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila (od najpomembnejšega do najmanj pomembnega,
kjer je to mogoče):
1. cena,
2. dobavni rok,
3. garancijski rok.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2006, vsak
delovni dan od 8. do 11. ure v tajništvu Komunale Koper.
Cena: 12.000 SIT z DDV. Valuta: minimalno dva dni pred dvigom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: stroški razpisne
dokumentacije znašajo 12.000 SIT (z upoštevanim DDV) in jo ponudniki lahko poravnajo na blagajni Komunale Koper ali na
transakcijski račun št. 10100-0034659356
pri Banki Koper d.d., z navedbo predmeta
javnega naročila.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006
ob 11. uri; v sejni sobi, Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l., Ul. 15. maja 4, Koper.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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: 30. 12. 2005.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Ob-37328/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Silva Olaj, Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/521-37-10, faks 02/521-37-40, elektronska pošta: mskom.uprava@siol.net, internetni naslov: www.komunalams.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-004/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
sukcesivna dobava naftnih derivatov.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Murska Sobota.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: vse
sklope.
Sklop št.: 1.
2) Kratek opis: dobava ekstra lahko kurilno olje.
3) Obseg ali količina: 1,100.000 litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 2. 2006, dobava
15. 2. 2007.
Sklop št.: 2.
2) Kratek opis: dobava plinskega olja D2
in D2 za zimske razmere.
3) Obseg ali količina:
– plinsko olje D2 70.000 litrov,
– plinsko olje D2 za zimske razmere
20.000 litrov.
4) Navedba različnih datumov začetka/dobave: začetek 15. 2. 2006, dobava
15. 2. 2007.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke oziroma zavarovlanice
za resnost ponudbe v višini 5% pogodbene
vrednosti z veljavnostjo 75 dni od odpiranja
ponudb,
– izjava banke oziroma zavarovalnice
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
pogodbene vrednosti in jo bo predložil ob
sklenitvi pogodbe.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali pri drugem organu,

– da ima potrebno veljavno dovoljenje
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali, da zaradi tega kaznivega dejanja ni bil pravnonomočno obsojen,
– da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek,
– da ima poravnane davke in prispevke
določene z zakonom,
– da je predložil BON1/P s podatki in kazalniki za leto 2003, 2004 ali drugi identični
dokumenti,
– izjava da je finančno sposoben izvesti
javno naročilo,
– referenčna lista pri sklopu 1.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence,
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco,
– potrdilo davčnega organa, da ima poravnane davke in prispevke.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: BON1/P ali podatki
iz bilance uspeha in bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni organ ali drugi identični
dokument.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: referenčna lista sklop 1.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-004/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 13. 1. 2006, cena:
5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
02340-0011260725 NLB d.d. Podružnica
Pomurje, ID za DDV SI 61364576, dvig dokumentacije po predložitvi dokazila o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 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: 75 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblaščene osebe s
strani ponudnikov (priloženo pooblastilo).
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 19. 1. 2006
ob 13. uri, sejna soba Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka 2, Murska Sobota.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Komunala javno podjetje d.o.o.
Ob-37341/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala d.o.o., kontaktna ose-
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ba: Drago Murovec, Carl Jakoba 4, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/37-27-200, faks
05/37-72-237, elektronska pošta: Drago.Murovec@komunalaidrija.si.
I.2) 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 – B 04.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava komunalnega vozila z dodatno
opremo.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Komunala d.o.o., Carl
Jakoba 4, 5280 Idrija.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
komunalno vozilo z dodatno opremo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% ponudbene vrednosti naročila.
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: za izkazovanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati naslednje pogoje
A) statusni pogoji:
1. da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem pristojnem organu in da ima registrirano dejavnost, ki je predmet javnega
razpisa,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem in da ni bil pravnomočno
obsojen za katerokoli kaznivo dejanje,
3. da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja
B) ekonomsko – finančni pogoji:
1. višina letnih skupnih prihodkov ponudnika za pretekla poslovna tri leta (za leto
2003, 2004, 2005) mora znašati v vsakem
posameznem poslovnem letu najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti. Če ponudnik
posluje manj kot tri leta, morajo znašati celotni skupni prihodki za posamezne pretekla
leta, za katera je mogoče pridobiti podatke,
najmanj štiri kratno ponujeno vrednost javnega naročila,
2. da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega TRR.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. za pravne osebe celoten redni izpis iz
sodnega registra (vključno z dejavnostmi);
za samostojne podjetnike pa priglasitev na
davčnem uradu (vključno z dejavnostmi),

2. potrdilo pristojnega sodišča, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma
storitve kaznivega dejanja v zvezi z podkupovanjem in potrdilo ministrstva, pristojnega
za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco,
3. potrdilo pristojnega sodišča, da proti
ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
katerikoli drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega
poslovanja.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: obrazec BON 1/P
in BON 2 ter bilanca stanja in izkaz stanja za
leto 2004 za gospodarske družbe oziroma
BON 1/SP in ustrezno potrdilo banke o plačilni sposobnosti ponudnika za samostojne
podjetnike.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: da ponudnik razpolaga z
ustreznimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi – po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena,
2. način plačila,
3. dobavni rok,
4. garancija,
5. usklajenost z obstoječim voznim pakom,
6. izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/B 04/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 2. 2006.
Cena: 15.000 SIT.
Pogoji in način plačila: ponudnik pred
dvigom razpisne dokumentacije plača naročniku nadomestilo za materialne stroške, ki znašajo 15.000 SIT (v ceno je
vključen DDV). Nakazilo mora biti izvedeno na transakcijski račun družbe, številka
04752-0000207145 pri Novi KBM d.d., Maribor, za Komunalo Idrija, s pripisom »za
komunalno vozilo«.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 2. 2006 do 9.
ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 6. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: zastopniki ponudnikov s
pooblastili.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2006
ob 11. uri v sejni sobi družbe Komunala
d.o.o., Carl Jakoba 4, 5280 Idrija.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik
predvideva, da bo sprejel odločitev o oddaji naročila v 30 dneh od dneva odpiranja
ponudb.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Komunala d.o.o.
Ob-37342/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 96/B – Službeni čevlji za
leto 2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izbor dobavitelja nizkih, letnih službenih
čevljev in visokih, zimskih službenih čev
ljev za leto 2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pošta Slovenije, d.o.o.,
PE Maribor, Poštno skladišče Maribor, Zagrebška 106, 2000 Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
Ponudnik se lahko prijavi za eno ali obe
vrsti blaga.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 3200
parov nizkih (letnih) in 1360 visokih (zimskih) službenih čevljev. Količine so okvirne
in lahko odstopajo.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe (v višini
1,000.000 SIT) v primeru, ko je ponudbena
vrednost višja od 30,000.000 SIT. Izbrani
ponudnik predloži bančno garancijo za dobro izvedbo posla (v višini 10% pogodbene
vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– da je registriran pri pristojnem državnem organu za dejavnost, ki je predmet
razpisa,
– proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
– ponudnik ne sme biti v kazenskem
postopku zaradi sume storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi
takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi
v RS,
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– 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,
– ponudba mora biti veljavna do 24. 4.
2006,
– ponudnik ne sme dati zavajajočih podatkov,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da
sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije,
– rok plačila mora ustrezati zahtevanemu v razpisni dokumentaciji,
– ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
dobavil blago v roku iz razpisne dokumentacije.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– dokazila o finančnem poslovanju (BON
1/P in potrdilo banke o ponudnikovi solventnosti),
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
smel imeti blokiran račun več kot 5 dni skupaj.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: o izpolnjevanju tehničnih zahtev za vsak par ponujenih čevljev:
– Certifikat o pridobitvi oznake CE,
– nizki službeni čevlji morajo ustrezati parametrom standarda SIST EN
ISO 20347:2004 klasifikacija I/02 (=A, E,
WRU) + WR,
– visoki službeni čevlji morajo ustrezati parametrom standarda SIST EN ISO
20347:2004 klasifikacija I/02 (= A, E, CI,
WRU) + WR,
– ES – izjava o skladnosti,
– izjavo o ustreznosti usnja,
– vzorec za vsak ponujen model čevlja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 96/B.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 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: 6. 2. 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 24. 4. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006
ob 11. uri; v prostorih Pošte Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Gradnje
Št. 403-316/05
Ob-37002/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Ajdovščina, kontaktna oseba: Alenka Čadež Kobol, Cesta 5. maja 6a, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/365-91-29,
faks 05/365-91-33, elektronska pošta: alenka.kobol@ajdovscina.si, internetni naslov:
www.ajdovscina.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 403-316/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja večnamenske dvorane v Lokavcu.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Lokavec.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: da.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 2. 2006, konec 30. 8.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 3% od ponudbene
vrednosti.
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.
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
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 403-316/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 3. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na Enotni zaklad
niški podračun odprt pri Banki Slovenija št.
01201-0100014597.

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 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: osebe s pisnim pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006
ob 10.15; javno odpiranje ponudb bo v sejni
sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina.
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: 27. 12. 2005.
Občina Ajdovščina
Št. 1046
Ob-37182/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Šenčur, kontaktna oseba: župan Miro
Kozelj, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-100, faks 04/25-19-111,
elektronska pošta: obcina@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Občina Šenčur, kontaktna
oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11,
4208 Šenčur, Slovenija, tel. 04/25-19-105,
faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov:
www.sencur.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina
Šenčur, kontaktna oseba: Aleš Puhar, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, Slovenija, tel.
04/25-19-105, faks 04/25-19-111, elektronska pošta: obcina.puhar@sencur.si, internetni naslov: www.sencur.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja komunalne infrastrukture na območju občinskega lokacijskega načrta Šenčur-jug OPC P2B.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja komunalne infrastrukture:
– gradnja cestnega omrežja,
– gradnja meteorne kanalizacije,
– gradnja fekalne kanalizacije,
– gradnja vodovoda in hidrantne mreže,
– gradnja NN kablovodov,
– gradnja ekološkega otoka.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Šenčur.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
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II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
komunalne infrastrukture:
– gradnja cestnega omrežja,
– gradnja meteorne kanalizacije,
– gradnja fekalne kanalizacije,
– gradnja vodovoda in hidrantne mreže,
– gradnja NN kablovodov,
– gradnja ekološkega otoka.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 1. 3. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 60 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 80%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni od potrditve
situacije, 10% po opravljeni primopredaji
del, 10% po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega
zapisnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 2. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: plačljivo na TRR
Občine Šenčur št. 01317-0100006973 s pripisom razpisna dokumentacija OPC P2B.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 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 sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 11. uri; Šenčur.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: v skladu z razpisno dokumentacijo.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Občina Šenčur
Ob-37193/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni gospodarski zavod za urejanje javnih parkirišč in gospodarjenje z javnimi
objekti, kontaktna oseba: Tatjana Hren,
Dečkova 1, 3000 Celje, Slovenija, tel.
O3/428-26-50, faks O3/428-26-68, elektronska pošta: zpo@celje.si, internetni naslov:
www.zpo.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV/CK - 1/2006.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izgradnja Celjske koče.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje.
II.1.8.1) 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.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
a) gradbeno obrtniška dela,
b) zunanja ureditev,
c) elektroinstalacije,
d) strojne instalacije,
e) rušitvena dela,
f) notranja oprema,
po principu »ključ v roke«.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek:
– postavitev objekta: začetek: 15. 3.
2006 in konec 30. 9. 2006,
– rušitev starega objekta: začetek: 1. 10.
2006 in konec 31. 10. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– original garancija banke ali zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 2,000.000
SIT;
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran izvajalec bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe,
– original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti. Garancijo
bo moral izvajalec izročiti naročniku ob primopredaji. Rok trajanja garancije mora biti
en dan daljši kot bo garancijski rok, ki bo
določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: naročnik
bo 80 mio SIT poravnal v letu 2006, razliko
pogodbene cene pa po dvanajstinah v letu
2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno kdo je
nosilec posla in sklenitelj pogodbe in kakšna
so medsebojna razmerja med ponudniki in
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natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila in del,
ki jih bo opravil.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
Da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Dokazilo: potrdilo sodišča o registraciji oziroma potrdilo, da ponudnik ni prenehal opravljati dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad, če je registriran pri davčnem
uradu.
Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno 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.
Da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem in poslovanjem ali,
da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil
pravnomočno obsojen.
Dokazilo: potrdilo Ministrstva za pravosodje.
Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;če poslovanje
vodi izredna uprava; ali če je bil uveden katerikoli drug postopek podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države v kateri ima sedež.
Dokazilo: potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence.
Da sprejema pogoje iz razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika, da sprejema
razpisne pogoje.
Da ni dal zavajujočih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega
naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o nezavajajočih podatkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
Da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima svoj sedež,
ali da je ponudnik, ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v 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. Potrdilo mora biti v originalu in
ne starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki vodi
ponudnikov račun iz katerega izhaja, da ni
imel blokiranega transakcijskega računa. Če
ima ponudnik odprtih več računov mora predložiti toliko potrdil kot ima računov.
Da nudi najmanj 90-dnevni plačilni rok po
potrditvi mesečne situacije s strani pooblaščenih predstavnikov. Naročnik bo 80 mio
SIT poravnal v letu 2006, razliko pogodbene
cene pa po dvanajstinah v letu 2007.
Dokazilo: izjava ponudnika o plačilnih
pogojih.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
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Da ponudnik razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila.
Dokazilo: ponudnik preloži seznam strokovnega kadra.
Da predloži poročilo pooblaščenega revizorja;
Dokazilo: poročilo pooblaščenega revizorja ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega
poročila poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov. Poročilo ne sme biti starejše od 30
dni všteto od datuma oddaje ponudbe.
Da je ponudnik v zadnjih petih letih že
izvajal podobna dela v vrednosti najmanj
150 mio SIT in ima priporočilo o strokovni in
kvalitetni izvedbi del.
Dokazilo: izjava ponudnika o referencah
in priporočilo.
Da je ponudnik usposobljen vsaj 20%
del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v
delovnem razmerju.
Dokazilo: izjava ponudnika, da je ponudnik usposobljen vsaj 20% del izvesti z lastnimi delavci, ki so pri njem v delovnem
razmerju.
Da ima ponudnik zadostno število strokovnega kadra za izvedbo del in da ima
odgovorni vodja del ustrezne reference (vodenje 5 objektov v zadnjih treh letih).
Dokazilo: izjava, da ima zadostno število
strokovnega kadra za izvedbo del in, da ima
odgovorni vodja del ustrezne reference.
Da je ponudnik sposoben delo opraviti v
dogovorjenem roku (do 30. 9. 2006).
Dokazilo: izjava ponudnika o rokih izvedbe.
Da bo ponudnik dela izvedel v skladu s
pravili stroke in navodilu strokovnega nadzora s strani naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika, da bo dela
izvedel v skladu s pravili stroke in navodilu
strokovnega nadzora.
Da ima ponudnik na razpolago zadostne
proste kapacitete za izvedbo del.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima na
razpolago zadostne proste kapacitete za
izvedbo del.
Da ponudnik upošteva obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih in
ureditvi delovnih pogojev.
Dokazilo: izjava ponudnika, da upošteva
obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu
zaposlenih in ureditvi delovnih pogojev.
Da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev.
Dokazilo: izjava ponudnika o poravnanih
obveznostih do podizvajalcev.
Da ima ponudnik poravnana vse obveznosti, prispevke, takse in druge obvezne
dajatve do MO Celje in ZPO Celje.
Dokazilo: izjava ponudnika, da ima poravnane vse obveznosti, prispevke, takse
in druge obvezne dajatve do MO Celje in
ZPO Celje.
Ponudnik predloži seznam podizvajalcev
s katerimi bo izvajal dela, z navedbo, katera
dela bodo izvajali podizvalalci. Ponudnik bo
lahko zamenjal podizvajalce le v soglasju z
naročnikom.
Dokazilo: seznam ponudnika.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da; Zakon o graditvi
objektov, Zakon o varnosti in zdravju pri
delu, posebne gradbene uzance.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
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ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 112-113/2005 z dne 16. 12.
2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 6. 2. 2006.
Cena: 30.000 SIT.
Pogoji in način plačila: številka računa pri
Banki Celje: 06000-0898236886.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006 do 12. ure,
vsak delavnik med 8. in 14. uro.
V.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo biti
sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje. slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 4. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: osebe s pooblastilom ali
zakoniti zastopnik.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006
ob 13. uri v prostorih ZPO, Celje.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Javni gospodarski zavod za urejanje
javnih parkirišč in gospodarjenje
z javnimi objekti
Ob-37405/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Duplek, kontaktna oseba: Miha Glavič,
Cesta 4. julija 106, 2241 Sp. Duplek, Slovenija, tel. 02/684-09-10, faks 02/684-09-28,
elektronska pošta: obcina.duplek@duplek.si,
internetni naslov: http://www.duplek.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: sekundarna kanalizacija
naselja Sp. Duplek.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izgradnja sekundarne kanalizacije naselja Spodnji Duplek ter priključitev na že
zgrajen kanalizacijski kolektor.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Zg. Duplek, Sp. Duplek.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 3,6 km kanalizacije BC in ABC od fi 250
do fi 800 mm, vključno z revizijskimi jaški in
dvema prečrpališčema ter hišnimi priključki
PVC fi 200 mm;
– dinamika in dejanska količina del bo
prilagojena enotnemu gradbenemu dovo-

ljenju, ki je izdano kot delna odločba in bo
sproti dopolnjevano skladno z dinamiko pridobivanja soglasij lastnikov zemljišč.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: predviden rok od februarja do septembra 2006. V primeru zamika začetka del
bo naročnik zagotovil pogodbeni rok najmanj 5 mesecev.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: začetek 15. 2. 2006, konec 30. 9.
2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10 % ponudbene vrednosti in veljavnostjo najmanj 120 dni po roku za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik bo naknadno predložil
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ob primopredaji objekta pa bančno
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: javno
naročilo financira naročnik iz sredstev občinskega proračuna, prispevka občanov v
ceni komunalne storitve, okoljske dajatve in
nepovratnih sredstev MOP.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano:
– naročnik bo sklepal pogodbo samo z
enim ponudnikom;
– v primeru skupnega nastopanja pri ponudbi, mora skupina ponudnikov, v primeru,
da bo izbrana na javnem razpisu, predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
– zakonski pogoji, ki jih določata 42. in
42.a člen ZJN-1-UPB1;
– pogoji podzakonskih aktov ZJN-1UPB1.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
– dokazilo, da je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem organu (izpisek iz sodne
ali druge ustrezne evidence);
– dokazilo, da ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno
obsojen (potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco);
– dokazilo, da ni zoper ponudnika uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež (izpisek
iz sodne ali druge enakovredne evidence);
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; ali da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati (potrdilo, ki
ga izda davčni ali drug pristojni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež);
– dokazilo, da ni bil kaznovan za dejanje
v zvezi s poslovanjem oziroma so posledice sodbe že izbrisane (potrdilo ministrstva,
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pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni
vpisan v kazensko evidenco).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– dokazilo, da je ekonomsko - finančno
sposoben (revidirana bilanca stanja ali izvlečki iz bilance stanja, kadar je potrebno
po ponudnikovem nacionalnem pravu take
podatke objaviti, ali izkaze ponudnikovih celotnih prihodkov od gradenj, na katere se
nanaša pogodba za zadnja tri poslovna leta,
ali mnenje in izkaz banke ali druge specializirane institucije);
– dokazilo o pravočasnem poravnavanju svojih obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima
ponudnik za razpisano javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da
je do datuma revizorjevega poročila, ki ne
sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov);
– BON 1 in BON 2, ki ju izdaja Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, ali podatke iz bilance uspeha
in podatke iz bilance stanja, ki jih potrdi pristojni davčni urad, in potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun,
da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran
(velja za ponudnike, ki ne predložijo obrazca
BON 1 in BON 2); tuji ponudniki predložijo
enakovredna dokazila skladno s predpisi države, v kateri imajo sedež.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: dokazilo o izobrazbeni in strokovni kvalifikaciji osebe, ki bo vodila izvedbo
gradnje (navedba odgovornega vodje del,
njegove strokovne izobrazbe in števila dopolnjenih let delovnih izkušenj).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 1. 2006, cena:
1.828 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati pred dvigom na
TRR 01226-0100008522 sklic 00 7130000,
ob dvigu dokumentacije pa je potrebno predložiti potrdilo o plačilu.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 31. 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. 2006
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: odpiranje ponudb bo javno. Morebitne pripombe, ki se nanašajo na
postopek odpiranja ponudb, lahko podajo
predstavniki ponudnikov, ki predložijo pooblastila.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 13. uri, Občina Duplek, Cesta 4. julija 106,
2241 Sp. Duplek; Glonarjeva dvorana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.4) Dodatne informacije:
Objekt: javna kanalizacija.
Izbranemu ponudniku bo naročnik za
morebitne nove storitve ali gradnje, ki bodo
ponovitev podobnih storitev ali gradenj v
roku treh let od sklenitve pogodbe, predvidoma oddal naročilo po postopku s pogajanji brez predhodne objave v skladu z 89.
členom ZJN-1-UPB1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Občina Duplek

Storitve
Ob-37000/05
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 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-41-400, faks
01/24-41-447, elektronska pošta: info@ivzrs.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 OF 13a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/434-93-90, faks 01/434-93-91,
elektronska pošta: info@praetor.si, internetni naslov: www.praetor.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 15.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 630-037-173/05.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izbira izvajalca tiskarskih storitev.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: sedež naročnika.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
2) Kratek opis: 1. sklop: revije in priročniki.
Sklop št. 2
2) Kratek opis: 2. sklop: plakati in vabila.
Sklop št. 3
2) Kratek opis: 3. sklop: zloženke in letaki.
Sklop št. 4
2) Kratek opis: 4. sklop: knjižice in brošure.
Sklop št. 5
2) Kratek opis: 5. sklop: obrazci.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop: revije in priročniki,
2. sklop: plakati in vabila,
3. sklop: zloženke in letaki,
4. sklop: knjižice in brošure,
5. sklop: obrazci.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v vrednosti 5% pogodbene
vrednosti.
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 zah-
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tevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti:
1. da kandidat ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti;
2. da proti kandidatu ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije ali da ni prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge odločbe;
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. da kandidat ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi;
5. ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti ter je višina prihodkov iz dejavnosti kandidata v letu
2004 dosegla najmanj 100,000.000 SIT in
da je kapitalska pokritost stalnih sredstev
najmanj 0,5%;
6. da kandidat navede vsaj tri najpomembnejše poslovne partnerje za katere je
v letu 2004 opravljal posel v vrednosti vsaj
2,000.000 SIT za tiskarske storitve z navedbo realizacije teh storitev (OBR-1/3);
7. da kandidat predloži bančno garancijo
za resnost ponudbe v višini 5% od pogodbene vrednosti;
8. da ima zagotovljene strokovno usposobljene kadre za izvajanje tiskarskih storitev, oziroma bo delo opravil s svojimi podizvajalci. V primeru, da ponudnik nastopa
s podizvajalci mora predložiti podizvajalsko
pogodbo;
9. da predloži podpisan obrazec prijave
OBR-1/1 s podpisom pooblaščene osebe za
podpis pogodbe;
10. da predloži izjavo s sprejemanju pogojev javnega razpisa (OBR-1/2);
11. da predloži obrazec specifikacije minimalne tehnične opremljenosti (OBR-1/4).
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpisek iz sodnega registra oziroma
potrdilo EU o vpisu v register samostojnih
podjetnikov, kar dokazuje pravni status in
registrirano dejavnost na področju tiskarskih storitev. Dokumenta morata odražati
zadnje stanje kandidata in ne smeta biti 30
dni starejša od dneva oddaje prijave v 1. fazi
postopka;
2. potrdilo sodišča, da proti kandidatu ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacije, za samostojnega
podjetnika zadošča potrdilo da ni prenehal z
opravljanjem dejavnosti, ki ga izda pristojni
davčni urad;
3. potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
kandidat ni vpisan v kazensko evidenc, torej da ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali zaradi takega
kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
4. potrdilo da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti zapadle do dneva dviga potrdila,
ki ga izdaja davčni urad;
5. obrazec BON, iz katerega je razvidno,
da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred izpolnitvijo obrazca ni imel blokiranih poslovnih
računov in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel dospelih neporavnanih obveznosti (samostojni podjetnik predloži doka-
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zila bank, kjer ima odprte račune, iz katerih
sta razvidna navedena pogoja). Obrazec
mora biti aktualen (izkazovati mora stanje
tekočega ali preteklega meseca). Obrazec
mora izkazovati tudi, da je višina prihodkov
iz dejavnosti kandidata v letu 2004 najmanj
100,000.000 SIT in da je kapitalska pokritost stalnih sredstev najmanj 0,5%, številka
transakcijskega računa s katerim bo kandidat posloval v navedem razpisu in potrdilo
banke, ki vodi kandidatov račun, da le-ta v
preteklih 6 mesecih pred objavo razpisa ni
bil blokiran;
6. izpolnjen obrazec Partner (OBR I/5);
7. bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
8. izjava ponudnika, da razpolaga s strokovno usposobljenimi kadri za izvajanje tiskarskih storitev. Ponudnik naj navede tudi
morebitno dodatno usposobljenost kadrov
na tiskarskem področju. V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci mora predložiti
podizvajalsko pogodbo;
9. podpisan obrazec prijave OBR-1/1 s
podpisom pooblaščene osebe za podpis
pogodbe;
10. podpisano izjavo s sprejemanju pogojev javnega razpisa (OBR-1/2);
11. podpisan obrazec specifikacije minimalne tehnične opremljenosti (OBR-1/4).
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: Ur. l. RS, št. 113 z dne 16. 12.
2005, Ob-35023/05.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 630-037-173/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 16. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 1. 2006 do 10.
ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
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: 27. 12. 2005.
Inštitut za varovanje zdravja
Ob-37001/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kapitalska družba, d.d., kontaktna oseba:
mag. Zoran Perše, Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
faks 01/47-46-747, elektronska pošta:
jnvv.kad@kapitalska-druzba.si, internetni
naslov: http://www.kapitalska-druzba.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.
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I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti
kot v I.1.
I.5) Vrsta naročnika: drugo.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitve: kategorija storitve 13.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KAD/JNVV-11/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvajanje trženjskih aktivnosti za potrebe Kapitalske družbe, d.d. in pokojninskih skladov v njenem upravljanju v letu
2006.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost naročila znaša 32,000.000
SIT.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: konec 31. 12. 2010.
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti, ki
so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih
sposobnosti: ponudnik je lahko vsaka pravna oseba, ki je registrirana za dejavnost, ki
je predmet naročila, in ima za opravljanje te
dejavnosti vsa predpisana dovoljenja, kolikor se posebna dovoljenja zahtevajo. Pri
naročilu je dovoljena skupna ponudba več
pogodbenih partnerjev ter ponudba s podizvajalci. Ponudniki morajo ponuditi storitve,
ki so predmet naročila, v celoti.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: dokazilo o veljavni registraciji ponudnika za opravljanje dejavnosti predmeta
naročila, ki ne sme biti starejše od 60 dni od
datuma oddaje ponudbe – izpisek iz sodnega registra, ki mora odražati zadnje stanje
ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
– potrdilo davčnega urada, da je ponudnik poravnal davke in prispevke, določene
z zakonom;
– potrdilo ustreznega organa, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali postopek
likvidacije;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi
takega kaznivega dejanja ni pravnomočno
obsojen;
– potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik ni vpisan v kazensko
evidenco, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. celovitost ponudbe,
2. oceno ustreznosti elementov podpore
trženjskim aktivnostim,
3. dodatne ugodnosti,
4. agencijsko provizijo,
5. reference.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
KAD/JNVV-11/2005-6.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 1. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 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 30. 4. 2006.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki bodo prisotni na odpiranju ponudb, se
morajo naročniku izkazati s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila
ne potrebujejo predstavniki ponudnikov, ki
so registrirani za zastopanje.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 2. 2006
ob 10. uri; sedež naročnika.
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: 20. 12. 2005.
Kapitalska družba, d.d.
Ob-37172/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zavod RTV Slovenija, kontaktna oseba: Služba za komercialne zadeve in javna naročila RTV – Katarina Novak, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
elektronska pošta: javna.narocila@rtvslo.si,
internetni naslov: www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 01.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 085/2005-1L-ODP/S.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
vzdrževanje CISCO mrežne opreme.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.31.20.00-5.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: obvezni
minimalni plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa za mesečni pavšal.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV 085/2005.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni
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dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement pod oznako Javno naročilo RTV
085/2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo RTV 085/2005.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 31. 1. 2006.
Pogoji in način plačila: spletna verzija
razpisne dokumentacije, pridobljena preko
interneta, je brezplačna.
Razpisna dokumentacija v pisni obliki bo
na razpolago za 6.000 SIT z vključenim DDV
po enodnevni predhodni najavi po telefaksu
01/475-21-86 in na podlagi dokazila o vplačilu. Spletna verzija razpisne dokumentacije,
pridobljena preko interneta, pa je brezplačna.
Način plačila je negotovinski, na podračun
EZR pri UJP Ljubljana, Dunajska 25, št. podračuna: 01100-6030355106, sklic na številko
00-51-634-566 z oznako predmeta plačila
(RTV 085/2005-1L-ODP/S) in z navedbo
davčne številke in sedeža podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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: do 31. 3. 2006.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 31. 1. 2006
ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija,
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-37326/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trebnje, kontaktna oseba: Vida Šušterčič, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, Slovenija,
tel. 07/348-11-34, faks 07/348-11-31, elektronska pošta: obcina.trebnje@trebnje.si,
internetni naslov: www.trebnje.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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izdelava projektne dokumentacije.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izdelava projektne dokumentacije:

– projekti za pridobitev gradbenega
dovoljenja - PGD,
– projekti za izvedbo- PZI,
za gospodarsko javno infrastrukturo
- GJI za spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Cviblje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Trebnje.
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 27. 2. 2006, konec 15. 5.
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: skladno z razpisno dokumentacijo in
Zakonom o javnih naročilih.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila:
– potrdilo o registraciji,
– potrdila IZS za odgovorne projektante,
– potrdilo, da ponudnik ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o poravnanih davkih in prispevkih.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila:
– BON-1 in BON - 2 za preteklo poslovno
leto ali podatke iz bilance uspeha in podatke
iz bilance stanja,
– menico z menično izjavo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
– izjavo ponudnika o predložitvi menice
z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
obveznosti.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila:
– seznam najvažnejših projektnih dokumentacij,
– izobrazba in izkušnje kadra.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: da, Zakon o graditvi
objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 - ZGO-1-UPB1in 14/05/popr.); Zakon o urejanju prostora
(ZUreP-1) (Ur. l. RS, št. 110/02).
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.2) Utemeljitev izbire pospešenega
postopka: 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: 25. 1. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 2006.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: komisija in predstavniki
ponudnikov s pooblastilom.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 6. 2. 2006,
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, velika
sejna soba.
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VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Občina Trebnje
Št. 1280-1/05
Ob-37330/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Kobilarna Lipica, kontaktna oseba: Minka
Dolič, Lipica 5, 6210 Lipica, Slovenija, tel.
05/739-17-06, faks 05/734-63-70, elektronska pošta: lipica@siol.net, internetni naslov:
http://www.lipica.org.
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.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-2006-perilo.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
opravljanje storitev pranja za triletno obdobje.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: isto kot v I.1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
500.000 SIT.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti - obvezna dokazila: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 3. 2. 2006.
Cena: 6.000 SIT.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno
v tajništvu Kobilarne Lipica od ponedeljka do petka, od 8. do 15. ure ali po pošti
ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu
razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je potrebno vplačati na podračun
01100-6030234147 s pripisom: razpisna dokumentacija - pranje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 2. 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 sprejemanje ponudb.
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IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: javno odpiranje ponudb.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
naročniku izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s
strani odgovorne osebe ponudnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 3. 2. 2006
ob 11. uri, na sedežu naročnika, hotel Maestoso, sejna soba Thais.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Kobilarna Lipica
Ob-37344/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Janko
Širec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-60, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: janko.sirec@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: vzdrževanje javne razsvetljave.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: vzdrževanje javne razsvetljave.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
izvedba storitev: vzdrževanja javne razsvetljave.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek od podpisa pogodbe
in/ali konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe in ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku 30 dni od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z 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: naročnik bo priznal sposobnost
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vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo
predmetnega javnega naročila skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni zakladniški račun Mestne občine Ptuj,
št. 01296-0100016538, s pripisom »Vzdrževanje javne razsvetljave«, pred dvigom
razpisne dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 2. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 2. 2006
ob 13. uri; v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico izbranemu ponudniku oddati podobne storitve v skladu z 2. točko
prvega odstavka 97. člena ZJN-1-UPB-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Mestna občina Ptuj
Ob-37346/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ptuj, kontaktna oseba: Janko
Širec, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/748-29-60, faks 02/748-29-98, elektronska pošta: janko.sirec@ptuj.si, internetni naslov: www.ptuj.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Opis: vzdrževanje zelenih površin v
Mestni občini Ptuj.

II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve 1.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: vzdrževanje zelenih površin.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: izvedba storitev urejanja in čiščenja:
– javnih površin – mestnih parkov in
ostalih zelenih površin,
– otroških igrišč in parkovne opreme,
– cvetočih gred in korit.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: območje Mestne občine Ptuj.
II.1.8.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 1.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: v skladu z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: začetek od podpisa pogodbe
in/ali konec 31. 12. 2006.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% od vrednosti ponudbe in ostalo navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: izvajalec
bo izvršena dela obračunaval z začasnimi
mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v roku 30 dni od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov
ali ponudnikov storitev, kateri je bilo javno
naročilo oddano: v skladu z 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: naročnik bo priznal sposobnost
vsem ponudnikom, ki bodo s predložitvijo
ustreznih dokazil izpolnili pogoje skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila: ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila: ponudnik mora biti
ekonomsko-finančno sposoben za izvedbo
predmetnega javnega naročila skladno z
razpisno dokumentacijo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.2) Merila za oddajo:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 20. 2. 2006.
Cena: 5.000 SIT (cena vsebuje DDV).
Pogoji in način plačila: nakazilo na enotni
zakladniški račun Mestne občine Ptuj, št.
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01296-0100016538, s pripisom »Vzdrževanje zelenih površin«, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 2. 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: pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 20. 2. 2006
ob 13. uri; v veliki sejni sobi Mestne občine
Ptuj, št. 8/II, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Dodatne informacije: naročnik si
pridržuje pravico izbranemu ponudniku oddati podobne storitve v skladu z 2. točko
prvega odstavka 97. člena ZJN-1-UPB-1.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Mestna občina Ptuj
Ob-37416/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za javno upravo, kontaktna oseba: Neža Planinšič, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-85-64, faks +386/1/478-86-49, elektronska pošta: gp.mju@gov.si, internetni
naslov: http://mju.gov.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1.3) Vrsta javnega naročila storitev: kategorija storitve: 7.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: ODSP.IT-9/2005.
I.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
predmet javnega naročila so storitve
svetovanja, sistemske podpore in administriranja centralnega računalniškega
sistema MJU/DEUP v skladu s specifikacijami, ki so sestavni del razpisne dokumentacije (velja za našteto programsko
opremo, kakor tudi za vse prihodnje naslednike te programske opreme).
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Ljubljana, Maribor.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 72.10.00.00-6, 72.26.60.00-7.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: storitve:
svetovanje (20 ur), načrtovanje in optimizacija obdelav (60 ur), inštalacija sistemske
programske opreme (150 ur), sistemsko
programiranje (2000 ur), odkrivanje napak
(200 ur), testiranje sistemske programske
opreme (170 ur), izobraževanje (5 ur), operaterska dela (1050 ur), sistemsko dežurstvo med 19. in 7. uro ob delavnikih, ter sobote, nedelje in prazniki (470 ur) – mesečno.
Podrobneje so storitve razvidne iz razpisne
dokumentacije – specifikacij.

II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 36 mesecev, od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:
– ponudnik mora ponudbi priložiti ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v znesku 20,000.000 SIT z veljavnostjo
do vključno 31. 3. 2006.
2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti:
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izbrani ponudnik predložil naročniku najkasneje v roku 10 dneh od sklenitve pogodbe,
v višini 5% od skupne pogodbene vrednosti,
vendar ne manj kot 50,000.000 SIT. Veljavnost garancije za dobro izvedbo posla je še
vsaj deset dni po preteku roka za dokončno
izvedbo posla.
Bančne garancije ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki morajo biti brezpogojne in plačljive na prvi poziv, morajo biti
izdane po vzorcih iz razpisne dokumentacije. Uporabljena valuta mora biti enaka valuti
javnega naročila. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje za vsa v nadaljevanju navedena zavarovanja predloži bančno garancijo
ali ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah,
katero pa po vsebini ne sme odstopati od
vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne
dokumentacije.
III.2) Pogoji za sodelovanje:
Pogoji:
– pogoji za priznanje sposobnosti, ki jih
morajo izpolnjevati ponudniki za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila in
njihovo dokazovanje;
– naročnik bo priznal sposobnost za
izvedbo javnega naročila ponudnikom, ki
bodo izpolnjevali spodaj navedene pogoje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev
mora ponudnik priložiti spodaj navedena
dokazila. Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča
predložitev kopij zahtevanih dokumentov. V
desnem zgornjem robu vsake kopije mora
ponudnik napisati številčno oznako besedila v obrazcu, na katerega se nanaša (npr.:
9.1.1. – 1, 9.1.2 – 1,…). Dokumenti, ki jih
naročnik prilaga kot dokazila ne smejo biti
starejši od treh mesecev, šteto od dneva
objave razpisa, razen če je v posamezni
točki določeno drugače.
Splošni pogoji:
1. ponudnik mora poslovati v skladu z veljavnimi predpisi ter navodili ponudnikom;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri pristojnem sodišču
ali drugem organ;
3. ponudnik mora imeti potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
4. ponudnik ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve kaznivega dejanja v
zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega
kaznivega dejanja ni pravnomočno obsojen;
5. zoper ponudnikove vodstvene delavce v zadnji petih letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za
kaznivo dejanje, ki je povezano z njihovim
poslovanjem;
6. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni in likvi-
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dacijski postopek in ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe;
7. ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima ponudnik svoj sedež in poravnane
dajatve v skladu s predpisi Republike Slovenije, če ima ponudnik sedež v tujini;
8. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi
določb Zakona o preprečevanju korupcije
naročniki ne smejo sodelovati in naročniku
Komisija za preprečevanje korupcije ni dovolila, da bi sodeloval s ponudnikom, v kolikor je ponudnik uvrščen na seznam.
Ekonomsko – finančni pogoji:
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 datuma revizorjevega poročila na podlagi razpisa javnega
naročila;
10. ponudnik nima izkazane blokade katerega izmed transakcijskih računov v zadnjih šestih mesecih pred objavo razpisa;
11. stopnja pokritosti kratkoročnih obveznosti najmanj 0,8; količnik bo izračunan na
podlagi podatkov iz letnega poročila AJPES
za leto 2004 z upoštevanjem kasnejših, z
verodostojnimi listinami izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev.
Tehnični pogoji:
12. ponudnik mora opravljati dejavnost
na področju, ki je predmet javnega razpisa
več kot 3 leta (šteto od dneva za predložitev
ponudb) ter opravljati dejavnost na področju,
ki je predmet razpisa v letih 2004 in 2005;
13. kakovost: ponudnik mora imeti certifikat kakovosti ISO;
14. opremljenost prostorov ponudnika in
druge zahteve: ponudnik mora:
– zagotavljati na redno zaposlenega delavca takšno površino delovnega prostora,
ki omogoča neovirano gibanje in opravljanje
dela brez tveganj za varnost in zdravje. Delovni prostor na posameznega delavca mora
imeti vsaj 8 m2 osnovne površine;
– delovna mesta za operaterje in pet
delovnih mest za sistemske administratorje
zagotavlja naročnik na svoji lokaciji, ostala
mora zagotavljati ponudnik v svojih prostorih
na lokaciji, ki mora omogočati širitev poslovanja do 20% letno, oziroma do 50% v treh
letih brez dodatnih stroškov za naročnika;
– zagotavljati 24-urno tehnično in fizično
varovanje (požar, vlom, dostop);
– notranje ožičenje v skladu z zahtevami
in priporočili MJU/DEUP za izgradnjo LAN
http://www.mju.gov.si/fileadmin/mju.gov.si/pageuploads/mju_dokumenti/pdf/Normativi_
za_LAN_V.5.0.pdf (Normativi za projektiranje in izgradnjo LAN);
– možnost direktne povezave v HKOM s
hitrostmi večjimi od 128 kbit/sek;
– prilagojena varnostna politika vsakokratno veljavni oziroma aktualni varnostni
politiki in priporočilom naročnika.
Kadrovski pogoji:
15. ponudnik mora imeti (in prijaviti) na
predmetni javni razpis vsaj 21 redno zaposlenih delavcev za opravljanje storitev, ki so
predmet tega razpisa;
16. ponudnik ima redno zaposlene delavce, ki izpolnjujejo enega izmed naslednjih
pogojev:
– vsaj 2 redno zaposlena delavca, ki
imata najmanj 3 leta delovne dobe v državni upravi, in sicer na delovnem mestu uprav-
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nega delavca oziroma strokovno tehničnega
delavca ali višjega upravnega delavca oziroma uradnika ali
– vsaj 1 redno zaposleni delavec ima
izobrazbo univerzitetni diplomirani pravnik
ali diplomirani pravnik ali univerzitetni diplomirani upravni organizator ali diplomirani
upravni organizator ali
– vsaj 1 redno zaposleni delavec ima
opravljen izpit iz Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 80/99, 70/00,
52/02, 73/04; ZUP):
17. izobrazba za redno zaposlene delavce, ki bodo neposredno opravljali storitve:
– za operaterska dela: najmanj 3 redno
zaposleni delavci imajo srednješolsko izobrazbo,
– za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela: najmanj 3 redno zaposleni
delavci imajo univerzitetno izobrazbo;
18. delovne izkušnje za redno zaposlene delavce, ki bodo neposredno opravljali
storitve:
– za operaterska dela: najmanj 3 redno
zaposleni delavci morajo imeti več kot 5 let
delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki
so predmet javnega razpisa,
– za sistemska, aplikativna, razvojna in
svetovalna dela: najmanj 3 redno zaposleni
delavci morajo imeti več kot 5 let delovnih izkušenj pri opravljanju storitev, ki so predmet
javnega razpisa;
19. posebna znanja/izkušnje za redno
zaposlene delavce, ki bodo neposredno
opravljali storitve:
– za operaterska dela: najmanj 3 redno
zaposleni delavci izkazujejo posebna znanja/izkušnje s področja opravljanja storitev,
ki so predmet javnega razpisa,
– za sistemska, aplikativna, razvojna
in svetovalna dela: za vsako od storitev iz
specifikacij od številke 1 do vključno 20, ki
so predmet javnega razpisa vsaj 2 redno
zaposlena delavca izkazujeta posebna znanja/izkušnje s tega področja.
Povprečne delovne izkušnje zahtevano
izobraženih in usposobljenih redno zaposlenih delavcev za delo na strokovnem področju pri delu na strokovnem področju (17., 18.
in 19. točke) morajo biti najmanj 2 leti;
20. vsi redno zaposleni delavci, ki bodo
neposredno opravljali razpisana dela izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so državljani Republike Slovenije; so
polnoletni; niso bili pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot tri mesece;
niso v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee; morajo na
naročnikov poziv sodelovati v postopku varnostnega preverjanja v skladu z Uredbo o
načinu in postopku varnostnega preverjanja
(Ur. l. RS, št. 110/03).
Navedene pogoje morajo redno zaposleni delavci izvajalca izpolnjevati ves čas
trajanja pogodbenega razmerja. Naročnik
si kadarkoli v času trajanja pogodbe pridržuje pravico preveriti izpolnjevanje le-teh.
Za izpolnjevanje pogojev pod točkami od 16
do 19, lahko ponudnik prijavi istega redno
zaposlenega delavca.
Omejitveni pogoji:
21. ponudnik, ki naročniku zagotavlja dobavo, konfiguracijo, namestitev in garancijsko vzdrževanje standardne računalniške
strojne opreme za delovna mesta, mrežno,
komunikacijsko in drugo računalniško strojno opremo, licenčno programsko opremo ali
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izvaja storitve planiranja in razvoja informacijskih sistemov, in sicer v okviru specifikacij,
ki so del razpisne dokumentacije, ne sme
biti sam tak izvajalec, niti ne sme biti s takimi izvajalci kapitalsko ali lastniško povezan.
Opomba: glede na to, da dva od navedenih
razpisov naročnik še ni zaključil, se lahko
na predmetni razpis prijavi tudi ponudnik,
ki je oddal ponudbo na navedene razpise (OMRZ.IT-1/2005 in OMNM.IT-2/2005),
vendar se bo ob morebitnem priznanju sposobnosti na kateremkoli od navedenih razpisov, njegova ponudba smatrala kot brezpredmetna.
Skupna ponudba, podizvajalci
V primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora vsak ponudnik
izpolnjevati vse pogoje, razen kadrovskih
pogojev (kumulativa). V primeru da bo ponudnik pri izvedbi naročila posloval s podizvajalci mora v ponudbi navesti v kolikšnem
delu oziroma katere storitve pri izvedbi javnega naročila bo oddal podizvajalcu. Pod
izvajalec mora enako kot ponudnik izpolnjevati splošne pogoje (od 1. do 4. točke),
omejitvene pogoje (21. točka), tehnične in
kadrovske pogoje na način kot velja za skupno ponudbo.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da posluje v skladu
z veljavnimi predpisi ter temi navodili;
2. izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika
(ponudnik, ki je pravna oseba (gospodarske
družbe));
3. potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov, izdano s strani pristojne izpostave Davčnega Urada RS, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki je
fizična oseba (samostojni podjetnik, posameznik));
4. izpisek iz sodne, upravne ali druge
ustrezne evidence (dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika (če
je takšno dovoljenje potrebno);
5. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da ponudnik ni bil obsojen
za kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko
evidenco), ki izkazuje zadnje stanje ponudnika;
6. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer da ponudnik ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem;
7. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da v preteklih petih letih pred
objavo tega javnega razpisa zoper vodstvene delavce ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z
njihovim poslovanjem in ki izkazuje zadnje
stanje pri vodstvenih delavcih;
8. izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da proti ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika;
9. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (ponudnik, ki ima sedež v Republiki Sloveniji);
10. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je

ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so v
pristojnosti carinskega organa in ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki ima
sedež v Republiki Sloveniji);
11. potrdilo, ki ga izda davčni organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal davke in prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države, v kateri
ima svoj sedež in ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika (ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji);
12. potrdilo, ki ga izda davčni organ, da
je ponudnik, ki ima sedež v tujini, poravnal
davke in prispevke v skladu s predpisi Republike Slovenije (ponudnik, ki nima sedeža
v Republiki Sloveniji);
13. potrdilo, ki ga izda carinski organ države, kjer ima ponudnik svoj sedež, da je
ponudnik poravnal obvezne dajatve, ki so
v pristojnosti carinskega organa, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika (ponudnik, ki nima
sedeža v Republiki Sloveniji);
14. izjava ponudnika, da ni uvrščen na
seznam poslovnih subjektov s katerimi na
podlagi določb Zakona o preprečevanju korupcije naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
15. mnenje pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (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 je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do datuma izdaje revizorjevega
poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni
pred dnevom za predložitev ponudb;
16. obrazec BON 1/P, ki mora odražati
stanje zadnjega meseca;
17. letni računovodski izkazi (bilanca
uspeha, bilanca stanja, obvezne priloge k
bilancam), letno poročilo družbe overjeno
z žigom AJPES, na dan 31. 12. 2004 in
verodostojne listine izkazanih zamenjav
kratkoročnih z dolgoročnimi viri sredstev, če
obstajajo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
18. pogodba, sklenjena pred več kot 3
leti šteto od dneva za predložitev ponudb s
področja predmeta javnega razpisa;
19. veljavna pogodba v letih 2004 in
2005, s področja predmeta javnega razpisa;
20. certifikat ISO;
21. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, in sicer da ponudnik izpolnjuje vse
pogoje zahtevane v točki 9.1.3 – Tehnični
pogoji, točka 14 navodil ponudnikom;
22. pogodbe o zaposlitvi ali izjava delodajalca (delovna doba) ali spričevalo ali
diploma ali vpis v delovni knjižici ali potrdilo
o opravljenem izpitu iz ZUP;
23. spričevalo ali diploma ali vpis v delovni knjižici (izobrazba);
24. pogodbe o zaposlitvi ali izjava delodajalca (delovne izkušnje);
25. potrdila o šolanjih – certifikati izjave
principala, zahtevani za posamezno področje za posameznega prijavljenega redno zaposlenega delavca (posebna znanja);
26. potrdilo o državljanstvu ali osebna
izkaznica ali potna listina (in sicer mora biti
razviden rojstni datum in državljanstvo),
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27. potrdilo ministrstva, pristojnega za
pravosodje, da delavec ni bil obsojen za
kazniva dejanja (ni vpisan v kazensko evidenco);
28. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da posamezni redno zaposleni delavec ni v kazenskem postopku
zaradi suma storitve naklepnega kaznivega
dejanja (ponudnik lahko predloži predmetno
izjavo za vse prijavljene redno zaposlene
delavce skupaj ali za vsakega posebej);
29. pisna izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo kot izjava pod
prisego, in sicer da bo posamezni redno
zaposleni delavec na naročnikov poziv sodeloval v postopku varnostnega preverjanja
v skladu z Uredbo o načinu in postopku varnostnega preverjanja (Ur. l. RS, št. 110/03)
(ponudnik lahko predloži predmetno izjavo
za vse prijavljene redno zaposlene delavce
skupaj ali za vsakega posebej);
30. veljavni cenik ponudnika.
Skupna ponudba, podizvajalci
V primeru skupne ponudbe morajo vsi
skupni ponudniki priložiti vsak zase vsa
zahtevana dokazila, prav tako mora ponudnik za posameznega podizvajalca priložiti
enaka dokazila za izpolnjevanje zahtevanih
pogojev kot jih mora priložiti zase.
III.3.1) Ali je zagotavljanje storitev omejeno na določeno stroko: ne.
III.3.2) Ali bodo pravne osebe morale
navesti imena in strokovna znanja osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo javnega naročila: da.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Ali so kandidati že izbrani: ne.
IV.1.3.1) Predhodna objava o istem javnem naročilu: 20736/05 z dne 22. 7. 2005.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. C = cena za vse storitve (glede na
predviden mesečni obseg),
2. OE = dolgotrajnost delovanja ponudnika (1% za delovanje ponudnika na razpisanem področju za vsako leto nad pogojem (3
leta), vendar število ne more preseči 3 odstotkov (pri skupnih ponudbah in ponudbah
s podizvajalci, se bo pri ocenjevanju upoštevalo povprečje let delovanja ponudnikov na
razpisanem področju)).
Najugodnejša ponudba se bo izračunala
po naslednji formuli: M = C * (1 - OE);
Najugodnejša ponudba je ponudba, ki
bo dosegla najnižji M. Če se za dve ponudbi
ugotovi enak M, je ugodnejša tista ponudba,
ki ima nižjo ceno.
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 9. 2. 2006.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 2. 2006 ob 10. uri.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 3. 2006.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 2. 2006
ob 10. uri Ljubljana, Langusova ulica 4.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.

Št.

VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Ministrstvo za javno upravo

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 7/72493/2005

Ob-37417/05

Razveljavitev
Postopek javnega razpisa za oddajo naročila blaga po odprtem postopku, za vrsto
blaga: dobava materiala in opreme za gradnjo in vzdrževanje elektroenergetskih vodov in naprav: kabel energetski SN, univerzalni samonosni kabli SN, objavljen v Ur. l.
RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005, Ob-28010/05,
se razveljavi.
Elektro Celje
javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d. Celje
Ob-37401/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski Vodovod J.P. d.d., kontaktna
oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska c. 24,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-77-45,
faks 02/320-11-11, elektronska pošta: ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV – 6B/2005.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava vodovodnega materiala.
II.1.7 Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. Jadranska cesta 24, 2000
Maribor.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: natančna specifikacija blaga je določena v razpisni
dokumentaciji.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok
za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok plačila najmanj 60 dni po izstavitvi računa.
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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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: JNVV – 06B/2005.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 2. 2. 2006, cena:
10.000 SIT.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun št. 04515 – 0000539052.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 2. 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: 6. 2. 2006
ob 13. uri, Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. soba 110.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Mariborski vodovod J.P. d.d.

Javni razpis za natečaj
Storitve
Ob-37411/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, kontaktna oseba:
Darja Zabukovec, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-65-800,
faks 03/42-65-802, elektronska pošta: darja.zabukovec@celje.si.
I.5) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1.1) Naslov natečaja, ki ga je določil naročnik: javni natečaj Celjski včeraj in
jutri.
II.1.2) Opis: namen natečaja je pridobiti:
1. pridobitev idejne programsko vsebinske in arhitekturne zasnove Celjskega
gradu z okolico z medsebojnimi navezavami, vključujoč tematski park, nabrežje
Savinje in povezavo s starim mestnim
jedrom in Knežjim dvorcem,
2. idejne arhitekturno urbanistične rešitve prenove Knežjega dvorca.
II.1.3) Lokacija: Mestna občina Celje, območje Knežjega dvorca, Celjskega gradu in
mestnega jedra.
III.2) Ali je udeležba omejena na določeno stroko: da, arhitektura, urbanizem.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila, ki se bodo upoštevala pri
vrednotenju projektov: merila so navedena
v natečajnih pogojih.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 252/05.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
razpisno gradivo lahko udeleženci dobijo
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na Mestni občini Celje, Oddelku za okolje
in prostor ter komunalo, Sektorju za prostorsko načrtovanje in evropske zadeve,
Prešernova 27, Celje, proti plačilu stroškov
v višini 10.000 SIT, ki jih predhodno nakažejo na transakcijski račun MOC, številka:
01211-0100002855, s pripisom »Natečaj«,
vsak delovni dan od 8. do 14. ure, do 1. 3.
2006. Natečajno gradivo lahko na zahtevo
(tel. 03/42-65-800, faks 03/42-65-802) ter ob
vnaprej plačani odškodnini prejmejo po pošti. Za prejete pristojbine bo MOC izstavila
račune, zato morajo pravne osebe navesti
tudi ID za DDV.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: oddaja natečajnih elaboratov 15. 3. 2005.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, ki ga kandidati lahko uporabljajo: slovenski.
IV.4.1) Število in vrednost nagrad, ki se
bodo podelile: za nagrade in odkupe so
predvideni naslednji zneski v bruto bruto
vrednostih:
Celjski grad
1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
3 priznanja
Knežji dvorec

1
1
1
3

3,000.000
1,900.000
1,100.000
540.000

3,000.000
1,900.000
1,100.000
1,620.000

1. nagrada
2. nagrada
3. nagrada
3 priznanja

1
1
1
3

3,600.000
2,300.000
1,300.000
650.000

3,600.000
2,300.000
1,300.000
1,950.000

IV.4.2) Podatki o izplačilih vsem udeležencem: natečajnikom, ki ne bodo prejeli
nagrad ali priznanj in so po mnenju žirije
dosegli zahtevano stopnjo obdelave, bodo
prejeli odškodnino v višini 270.000 SIT za
Celjski grad in 330.000 SIT za Knežji dvorec.
IV.4.3) Ali je javno naročilo storitev, ki
sledi natečaju, treeba oddati zmagovalcu ali
zmagovalcem natečaja: da.
IV.4.4) Ali je odločitev žirije za naročnika
zavezujoča: da; imena izbranih članov žirije
razvidna iz razpisne dokumentacije.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Ali se javno naročilo financira iz
sredstve EU: ne.
VI.3) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Mestna občina Celje

Obvestilo o oddaji
naročila
Blago
Ob-36999/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Maribor, kontaktna oseba:
Rasto Pušauer, Ulica heroja Staneta 1,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/22-01-000,
faks 02/22-01-207, elektronska pošta: mestna.obcina@maribor.si, internetni naslov:
www.maribor.si.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00012/2005.
II.5) Kratek opis: dobava računalniške
strojne in programske opreme za komunikacije, računalniški sistem in delovna
mesta, izvedba storitev instalacije strojne in programske opreme ter integracija
v obstoječi sistem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 33,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 08407-00012/2005 0500:
LANCom inženiring računalniških sistemov
d.o.o., kontaktna oseba: Daniel Bednjički,
Tržaška cesta 63, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/330-03-00, faks 02/330-03-09, elektronska pošta: info@lancom.si, internetni
naslov: www.lancom.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,148.660,25 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 08407-00012/2005
0500.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 69 z dne 22. 7. 2005,
Ob-20389/05.
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: 27. 12. 2005.
Mestna občina Maribor
Lidija Vončina
Ob-37212/05
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
d.d., kontaktna oseba: Lidija Vončina, Ulica
XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-20, faks 01/300-99-33, elektronska pošta: komerciala@dars.si, internetni naslov: www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
1813.10.0.0-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000250/2005.
II.5) Kratek opis: dobava osebne varovalne opreme in službenih oblek vzdrževalcev avtocest in pobiralcev cestnine:
– sklop 1: oblačila,
– sklop 2: srajce,
– sklop 3: obutev,
– sklop 4: dodatki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 220,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000250/2005: javni razpis
za javno naročilo se razveljavi.

VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000250/2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 0.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur l. RS, št. 71-72 z dne 29. 7. 2005,
Ob-20978/05, Ur. l. RS, št. 76 z dne 12. 8.
2005, Ob-22128/05, 2005/S 143-142703 z
dne 27. 7. 2005, 2005/S 152-151237 z dne
9. 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: 29. 12. 2005.
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-37327/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ljubno ob Savinji, kontaktna oseba: Rajko Pintar, Cesta v Rastke
10, 3333 Ljubno ob Savinji, Slovenija, tel.
03/839-15-70, faks 03/839-15-86.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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 potrebe
šolske prehrane, za obdobje od 1. 1. 2006
do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42 mio SIT.
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop: ribe: Mercator
d.d., Sektor eksterne trgovine, kontaktna
oseba: Srečo Trope, Slovenska 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: 329.353,51 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 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: 3,894.786,42
SIT, najvišja ponudba: 4,197.737,01 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: Ljubljanske mlekarne d.d., kontak-
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tna oseba: Petra Alič, 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: 3,894.786,42
SIT, najvišja ponudba: 4,197.737,01 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. 5. sklop: žita in mlevski
izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Jana Krašna, Tovarniška cesta 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: 839.445,02
SIT, najvišja ponudba: 867.852,32 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: 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: 839.445,02
SIT, najvišja ponudba: 867.852,32 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: 3,356.179,85 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: 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: 570.815,95
SIT, najvišja ponudba: 6,245.580,55 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: 570.815,95
SIT, najvišja ponudba: 6,245.580,55 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:
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: 1,615.171,62 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, ostale pijače: Nektar&Natura d.o.o.,
kontaktna oseba: Sonja Starc, Kamniška cesta 24, Zg. Jarše, 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: 600.103,14
SIT, najvišja ponudba: 1,235.280,02 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, ostale pijače: 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: 600.103,14
SIT, najvišja ponudba: 1,235.280,02 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:
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: 4,099.642,20
SIT, najvišja ponudba: 4,114.342,84 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 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: 4,099.643,20
SIT, najvišja ponudba: 4,114.342,84 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: 813-1/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26235/05.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za 1. sklop:
meso in mesni izdelki in za 4. sklop: kruh,
pekovski izdelki in slaščice ni izbral ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Ob-37437/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Lambrechtov dom, kontaktna oseba: Slavica Auguštin, Šolska ul. 4, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-41-00, faks 03/757-41-10,
elektronska pošta: skonjice@ssz-slo.si, internetni naslov: www.ssz-slo.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: živila in material za
prehrano:
– skupina 1 – sadje in zelenjava,
– skupina 2 – meso in mesni izdelki,
– skupina 3 – perutnina in perutninski
izdelki,
– skupina 4 – splošno prehrambeno
blago,
– skupina 5 – jajca,
– skupina 6 – kruh, pekovsko pecivo in
mehko sveže pecivo,
– skupina 7 – mleko in mlečni izdelki,
– skupina 8 – zamrznjena zelenjava, ribe
in drugi izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 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 skupina 1 – sadje in zelenjava: Pitus d.o.o., Pesnica 13a, Zg. Kungota,
s.p. Plod d.o.o., Preloge 25, Zg. Ložnica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4,304.480,49 SIT,
4,381.405,26 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo skupina 2 – meso in mesni
izdelki: Mesnine Žerak d.o.o., Strmolska ul.
9, 3252 Rogatec, Kmetijska zadruga Laško,
z.o.o., Kidričeva 2, Laško.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11,730.843,31 SIT,
11,755.226,91 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 skupina 3 – perutnina in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
c. 10, Ptuj, Hrib d.o.o., Večje brdo 8, Dobje
pri Planini.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,304.571,42 SIT,
2,670.907,92 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 skupina 4 – splošno prehram-
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beno blago: Era-SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Mercator SVS d.d., Ragozniška
c. 8, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10,963.764,33 SIT,
11,808.323,82 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 skupina 5 – jajca: Kmetijska
zadruga Laško z.o.o., Kidričeva 2, Laško,
Pitus d.o.o., Pesnica 14a, Zg. Kungota.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 581.676,49 SIT,
584.690,32 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 skupina 6 – kruh, pekovsko
pecivo in mehko sveže pecivo: Klasje Celje,
d.d., Resljeva 16, Celje, Kruh-pecivo d.d.,
Ul. Jožice Flander 2, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,124.316,68 SIT,
2,426.995,39 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 skupina 7 – mleko in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d., Industrijska ul. 10, Murska Sobota, Ljubljanske
mlekarne d.d., Obrat Maribor, Osojnikova
5, Maribor,
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,054.062,67 SIT,
5,635.334,10 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo skupina 8 – zamrznjena zelenjava, ribe in drugi izdelki: Hrib d.o.o., Večje
brdo 8, Dobje pri Planini, Brumec-Ručigaj
d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 991.209,21 SIT,
1,008.457,14 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:
15. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 111-112 z dne 15. 10.
2004, Ob-27469/04.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 1. 2006.
Lambrechtov dom Slovenske Konjice

Gradnje
Ob-37010/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Irena Stopar, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-44-33, faks 01/306-44-07,
elektronska pošta: irena.stopar@ljubljana.si,
internetni naslov: www.ljubljana.si.
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: JN 05/322537.
II.5) Kratek opis: nadaljevanje sanacije
Krekovega trga 10.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,400.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 05/322537: IPL d.o.o.,
kontaktna oseba: Andrej Žvan, Špruha 12,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/563-73-84,
faks 01/562-22-46, elektronska pošta: andrej.zvan@ipl.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,045.832,74 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: 023-61/2005-77.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 93/2005, Ob-28101/05 z dne
21. 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: 23. 12. 2005.
Mestna občina Ljubljana
Št. 011-04-2/2004
Ob-37011/05
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:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija propusta čez
potok v Trški gori na G1-5/0361 v km
2,214 – dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 2,958.750 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-086: 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 2,958.750 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. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37012/05
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:
45221119-9.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Savinjo pri Trbiški zijavki
R2-428/1250 – dodatna dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 22,743.709 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-084: Ceste mostovi Celje d.d., Lava 4, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 22,743.709 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: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37013/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Lju-
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bljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste
G2 107/1274 Celje – Šentjur skozi Vrbno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 18,302.025 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-99: 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 17,569.944 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37014/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5)
Kratek
opis:
preplastitev
R1-230/1309 Križevci–Ljutomer–Pavlovci: gradbena dela – sanacija meteorne
kanalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,533.112 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-33: Cestno podjetje
Murska Sobota d.d., Lipovci 256, 9231 Beltinci, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,533.112 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: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37015/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: obnova Prihova
– križišče Nazarje cesta R1-225/1248 in
R3-697/5514.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70,000.000 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:
(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. C-77: Krajnc VNG s.p.,
Cesta Žalskega tabora 21, 3310 Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,848.029 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:
5. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 011-04-2/2004
Ob-37016/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev R2-441/1298
Ul. Štefana Kovača (M. Sobota).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 11,476.427 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-85: SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,848.029 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:
29. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37017/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija ceste
Sostro–Besnica dodatna in več dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,715.252 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:
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(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. C-68: HIP Plus d.o.o.,
Vače 103, 1252 Vače, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 18,186.643 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. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37018/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev Kidričeve ceste
v Velenju – II. faza dodatna in več dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,471.010 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-78: 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 3,471.010 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. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Št. 011-04-2/2004
Ob-37019/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: R1-229/1287 Ured
Lenart (Ptujska cesta): dodatna in več
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,429.525 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-83: Cestno podjetje Maribor d.d., Iztokova 30, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,429.525 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37020/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: Parenzana – nadvoz
za kolesarje preko avtoceste – dodatna
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 952.411 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-81: 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 1,142.894 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. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37021/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela za rekonstrukcijo ceste R1-212/1120 Sodražica–Žlebič.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13,485.752 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-82: 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 13,485.752 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37022/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev R3-710/1292
Sp. Duplek–Zg. Duplek: skozi Dvorjane:
dodatna in presežna dela zaradi zahtev
lastnikov zem. in ZRVNKD.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,034.344 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-66: Cestno podjetje Ptuj
d.d., Zagrebška 49a, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 31,303.460 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37023/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Luče–Ljubno: dodatni ukrepi za kamnito
zložbo.

II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 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:
(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. C-65: 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 98,248.078 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37024/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste skozi
Bistrico ob Sotli.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 82,500.000 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:
(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. C-61: VOC 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 95,614.701 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
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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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37025/05
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: kolesarska pot Kranjska Gora–Jesenice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 58,300.000 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:
(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. C-62: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,907.196 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: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37026/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
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II.5) Kratek opis: Mode Razkrižje (zelena meja): dodatna dela: izgradnja dveh
dodatnih priključkov k hišam.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,984.981 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-59: Asfalti Ptuj d.o.o.,
Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,984.981 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: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37027/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: preplastitev regionalne ceste R 425 odsek št. 1267 Šoštanj–
Pesje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,290.000 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:
(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. C-63: 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 23,010.506 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:
9. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37028/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča
Sele.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83,333.333 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. C-64: Ceste mostovi 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 111,635.144 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. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37029/05
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:
45221119-9.

II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnih
objektov preko Puconskega potoka za
potrebe izvennivojskega križanja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 275,000.000 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:
(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. C-67: SGP Pomgrad
d.d., Bakovska ul. 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 284,911.626 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37030/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela
pri rekonstrukciji Gorenja vas–Trebija,
R1-210/1111.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 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:
(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. C-79: Rekon d.o.o., Vir pri
Stični 92, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 15,934.238 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:
23. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-37194/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ceroz d.o.o., kontaktna oseba: Vili Petrič, Cesta 1. maja 56, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel.
03/56-42-854, faks 03/56-42-855, elektronska pošta: direktor.ceroz@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: gradnja centra za ravnanje
z odpadki Zasavje-Unično.
II.5) Kratek opis: gradnja centra za ravnanje z odpadki Zasavje-Unično.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena;
ekonomsko najugodnejša ponudba glede
na:
– število referenc,
– garancijska doba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1/05: GD, Podjetje
za gradbeno dejavnost d.o.o., kontaktna
oseba: Marija Mastnak, Dolska cesta 9,
1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/56-54-220,
faks 03/56-43-315, elektronska pošta: marija.mastnak@gd-hrastnik.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 142,455.607,20 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 76/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 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 7. 10. 2005,
Ob-26823/05.
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: 29. 12. 2005.
Ceroz d.o.o.
Ob-37195/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pesnica, kontaktna oseba: Vilko Fartely, Pesnica pri Mariboru 39/a, 2211 Pesnica
pri Mariboru, Slovenija, tel. 02/654-23-09,
faks 02/654-23-19, elektronska pošta: obcina.pesnica@pesnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.

II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: št. 951-4/2005.
II.5) Kratek opis: izgradnja sanitarne
kanalizacije v naselju Pesnica pri Mariboru po projektu PGD, PZI št. 051-11/03,
z datumom maj 2003, ki ga je izdelalo
podjetje Planum d.o.o., Partizanska cesta
3-5, 2000 Maribor. Dela se bodo izvajala v
letu 2005 in 2006 v okviru z zagotovljenih
sredstev v občinskem proračunu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost del po
projektantski oceni znaša 219,654.880 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena – 80%,
2. garancijska doba – 10%,
3. reference – 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 951-4/2005: Bovir d.o.o.,
kontaktna oseba: Bogomir Mesner, inž.,
Plač 16, 2201 Zgornja Kungota, Slovenija,
tel. 02/656-75-21, faks 02/656-75-21, elektronska pošta: bovir@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 176,680.509,72 SIT;
najnižja ponudba 176,680.509,72 SIT, najvišja ponudba 298,127.674,71 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 951-4/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26099/05 z dne 30. 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: 29. 12. 2005.
Občina Pesnica
Ob-37210/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Tišina, kontaktna oseba: Klaudija Šadl
Jug, Tišina 4, 9251 Tišina, Slovenija, tel.
02/539-17-10, faks 02/539-17-11, elektronska pošta: obcina@tisina.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): NACE 502,6 (specializirana gradbena dela povezana z vodo).
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35306-8/05.
II.5) Kratek opis: izgradnja čistilne naprave Murski Črnci, kapacitete 3.200 PE,
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 74,5 %,
– reference: 25,5 %.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 2/05: SGP Pomgrad d.d.,
kontaktna oseba: Boris Sapač, Bakovska
ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/534-18-00, faks 02/534-18-25, elektronska pošta: Info@sgp-pomgrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 263,635.634,85 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28506/05 z dne 21. 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: 28. 12. 2005.
Občina Tišina
Ob-37306/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Lenart, kontaktni osebi: Srečko Aleksander Padovnik in Silvo Slaček, Trg osvoboditve
7, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah, Slovenija, tel. 02/729-13-10, faks 02/720-73-52,
elektronska pošta: obcina@lenart.si, internetni naslov: www.lenart.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: izgradnja primarnega vodovoda Voličina–Selce z objekti.
II.5) Kratek opis: izgradnja primarnega vodovodnega cevovoda (l=2550 m)
in objektov: prečrpalna postaja Jazbine,
prečrpalna postaja Dolge njive, rezervoar
Dolge njive (50 m3).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 92,000.000 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. 35205-11/2005 »Izgradnja
primarnega vodovoda Voličina z objekti«:
Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Stupan Branko, Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-77-00, faks 02/320-34-60, elektronska pošta: info@mb-vodovod.si, internetni
naslov: www.mb-vodovod.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64,869.061,53 SIT;
najnižja ponudba 64,869.061,53 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 29,297.973 SIT. Delež: 45%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 35205-11/2005.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-25814/05 z dne 30. 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: 30. 12. 2005.
Občina Lenart
Št. 011-04-2/2005
Ob-37310/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba prehoda za
pešce na odcepu Kraljeve ulice v Šentjakobu z ureditvijo pločnika za pešce.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 43,541.865 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-157: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 43,511.026 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. 9. 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.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-37311/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba državne glavne kole. povezave št. 921700, skozi Občino Rogaška Slatina; odsek 4.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 39,166.666 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-161: 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 44,055.555 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 79 z dne 26. 8. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2005
Ob-37312/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: modernizacija regionalne ceste R2 432, odsek št. 1284 Rogatec–Majšperk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,600.000 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: javno naročilo št. A-146: Asfalti Ptuj
d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,118.810 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 9. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 21. 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: 23. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37313/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: izvedba ukrepov za
zaščito dvoživk na cesti R3-672/1337 Impoljca-Zavratec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,012.500 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-96: Strabag AG Podružnica Ljubljana, Letališka 33, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,012.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37314/05
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija plazu »Visoko« na cesti R1-210/1110
Škofja Loka–Gorenja vas v km 10,360.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 5,083.334 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.
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. C-092: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska 20, 4000 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,059.463 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37315/05
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:
45221240-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela za izgradnjo obvoznice Črnomelj od km 0+000
do km 0+080.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,721.691 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-98: 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 15,721.691 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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 011-04-2/2004
Ob-37316/05
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:
45221240-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela
pri gradnji predora Kekec na obvoznici
Solkan.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 112,679.234 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-94: 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 112,679.234 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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37317/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, kontaktna oseba: Irena
Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks 01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija mostu čez
Krko v Dvoru na R1-214/1157 – dodatna
dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 8,143.680 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:
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(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. C-108: GIZ Gradis d.d.,
Šmartinska 134, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,143.680 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37318/05
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:
45221110-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradnja nadomestnega mostu čez Kokro–Macesnov most na
R1-210/1106 – dodatna dela: sanacija porušene kamnite zložbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,517.221 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-080: Primorje d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7,517.112 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 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.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37319/05
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija zdrsa zemeljskega plazu z izdelavo oporne konstrukcije na cesti D. Trebuša–Sp. Idrija,
R3-610/1370.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,000.000 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:
(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. C-095: CPG d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5,329.377 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37320/05
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija plazu Vršič na cesti R1 206/1028 v
km 4,600.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3,116.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. C-091: CPG d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3,142.176 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37321/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev križišča Fink
na R2-430/0280.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 7,578.052 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-012: VOC 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 7,578.052 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. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37322/05
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija plazu na cesti R3-610/1371 Razpotje–Žiri od km 6,600 do km 7,100.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 9,166.667 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. C-090: CPG d.d., Industrijska c. 2, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6,542.007 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37323/05
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:
45453100-8.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: dodatna dela – sanacija brežin »Fara« na cesti G2-106/0265
Livold – Fara v km 20,400.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,250.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(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. C-089: Rafael Inženiring
d.o.o., Savska cesta 24, 8290 Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,164.745 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 011-04-2/2004
Ob-37324/05
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:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu »Sorica–Podrošt« na cesti RT 910/1130 v
km 3.990 in v km 4.270.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,083.334 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(i) naročajo se dodatne gradnje/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. C-087: GZL Geoprojekt
d.d., Letališka 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,065.229 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 10. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-37334/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Občina Grad, kontaktna oseba: Lidija Krpič, Grad 172, 9264 Grad, Slovenija, tel.
02/551-88-80, faks 02/551-88-86, elektronska pošta: obcina.grad@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.5) Kratek opis: izgradnja vodovodnega sistema v naselju Vidonci.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 173,333.333,33 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno,
– roka plačila,
– roka izvedbe in
– garancije.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/2005: Cestno podjetje
Ljubljana, d.d., kontaktna oseba: Jozo Kalazič, Stolpniška 10, 1112 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/437-14-44, faks 01/437-30-52, elektronska pošta: info@cp-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 173,137.982,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 5. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 6 z dne 21. 1. 2005,
Ob-1580/05.
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: 29. 12. 2005.
Občina Grad
Ob-37402/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izgradnja treh podstrešnih stanovanj v večstanovanjskem
objektu na Kolodvorski 10 v Kočevju.
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: javno
naročilo št. JNG-2-2005-351-144/04-123A:
Gramiz d.d., kontaktna oseba: Brane Žagar,
Ob Mahovniški c. 11, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-86-30, faks 01/893-86-40,
elektronska pošta: gramiz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 32,935.470,39 SIT,
najvišja ponudba: 37,501.597,27 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:
JNG-2-2005-351-144/04-123A.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 87 z dne 30. 9. 2005,
Ob-26103/05.
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: 29. 12. 2005.
Občina Kočevje
Ob-37403/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.5) Kratek opis: prenova podstrešja
v Osnovni šoli Ljubo Šercer za namen
učilnic.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-G/2005-351-73/04-0121:
Gramiz d.d., kontaktna oseba: Brane Žagar,
Ob Mahovniški c. 11, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-86-30, faks 01/839-86-40,
elektronska pošta: gramiz@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33,491.432,45 SIT,
najvišja ponudba: 33,792.897,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: JNVVG-1/2005-351-73/04-0121.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 7. 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-14798/05.
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: 29. 12. 2005.
Občina Kočevje
Ob-37404/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Kočevje, kontaktna oseba:
Ana Štaudohar, Ljubljanska c. 26, 1330
Kočevje, Slovenija, tel. 041/406-182,
faks 01/893-82-30, elektronska pošta:
ana.staudohar@siol.net.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nadomestna gradnja
večstanovanjskega poslovnega objekta
ter prenova dela poslovno stanovanjskega objekta na Ljubljanski c. 5 (izgradnja
15 neprofitnih stanovanj z zunanjo ureditvijo in 26 zunanjimi parkirišči).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 300,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-G-3/2005/362-9/04-123/A:
Vegrad d.d., kontaktna oseba: Ivan Kroflič,
Stari trg 35, 3320 Velenje, Slovenija, tel.
03/896-21-00, faks 03/896-22-20, elektronska pošta: info@vegrad.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 310,595.168,10 SIT;
najvišja ponudba: 376,927.312,21 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 12. 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-26102/05.
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: 29. 12. 2005.
Občina Kočevje
Ob-37406/05
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.
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II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
454.54.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000404.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija viadukta Slavček v Kopru na AC odseku Bertoki–Koper (Škocjan) – 1. faza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 29,000.000 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:
CPK d.d., kontaktna oseba: Dušan Zlobec,
univ. dipl. inž. grad., Ulica 15. maja 14, 6000
Koper, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27,821.626,76 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000404.
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; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-37407/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.2.80-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00159.
II.5) Kratek opis: postavitev varovalnih
zaščitnih ograj na avtocestnih odsekih
Brezovica–Vrhnika in Vrhnika–Logatec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 63,000.000 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:
Almont PVC, d.o.o., kontaktna oseba: Ačko
Franc, univ. dipl. inž. str., Kolodvorska ulica
39, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 65,040.000 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00159.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 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.
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: 30. 12. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-37408/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-99-75, faks
01/300-99-74.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 00172/2005.
II.5) Kratek opis: HC Hajdina–Ormož;
gradnja G 1-2 Hajdina (Draženci)–Ptuj; 1.
faza (sklop 1 in 2).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 3.300,000.000 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. CP Ptuj d.d. + Cesta Varaždin d.d. za
sklop 1, kontaktna oseba: Stane Rogina,
inž. grad., Zagrebška c. 49A, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.269,469.966,73 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
J.V. CP Ptuj d.d. + Cesta Varaždin d.d. za
sklop 2, kontaktna oseba: Stane Rogina,
inž. grad., Zagrebška c. 49A, 2250 Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 478,918.165,99 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/00172.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 8. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 43 z dne 29. 4. 2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-37409/05
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:
4545.41.0.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/00352.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija voziščne konstrukcije na odseku A1/0051
Kozarje – Brezovica od km 0,550 do km
2,300 in na A2/0115 razcep Kozarje – Krak
»D« od km 0,000 do km 0,580.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 153,400.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Primorje d.d., kontaktna oseba: Mitja Čotar,
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: 158,314.497,66 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: 2005/000352.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 12. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 65-67 z dne 15. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-37410/05
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:
454.53.1.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2005/000390.
II.5) Kratek opis: sanacija sistema požarnega vodovoda v predorih pletovarje
VA0091 in Golo Rebro - izgradnja rezervoarja Pletovarje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo. najnižja cena.

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cestno podjetje Maribor d.d., kontaktna oseba: Darko Šalamun, dipl. inž. grad., Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 61,694.026,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2005/000390.
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; Ur. l. RS, št. 71-72 z dne 29. 7.
2005.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 12. 2005.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Ob-37009/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, kontaktna oseba: Mirjana Petković, Aškerčeva 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/439-16-30,
faks 01/439-16-34, elektronska pošta: Mirjana.petkovic@ff.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 2/2005.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izbiro
izvajalca za storitve tiska publikacij, učbenikov in drugega tiskanega gradiva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(l) naročnik je oddal javno naročilo ponudniku na podlagi četrtega odstavka 20.
člena ZJN-1 ponudniku, ki ima status invalidskega podjetja, pri tem pa je naročnik v
skladu s 5. točko preveril cene na tržišču in
kakovost predmeta javnega naročila.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 2/2005:
Birografika Bori, d.o.o., Linhartova 1, 1000
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21,600.000 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 2/2005.
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: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik je preveril
cene pri štirih drugih ponudnikih tiskarskih
storitev ob enaki kvaliteti, in sicer v skladu s
petim odstavkom 20. člena ZJN-1.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 12. 2005.
Univerza v Ljubljani,
Filozofska fakulteta
Št. 8000-32/2005/4
Ob-37196/05
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/30-77-503, faks 01/43-30-409, elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni
naslov: www.zzzs.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Direkcija-009/05-S.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba usmerjenih obdobnih
in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledov.
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:
1. skupna ponudbena cena za sklop,
2. oddaljenost kraja lokacije izvajanja
zdravstvenih pregledov od kraja sedeža
organizacijske enote naročnika, v km po
podatkih AMZS.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S (za
sklop 1): Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Majda Ciringer, Metelkova 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-03-941,
faks 01/30-03-911, elektronska pošta: Majda.ciringer@zd-lj.si, internetni naslov: chc@
zd-lj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,312.607,34 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S (za
sklop 2): EOS Zora Vadnjal Gruden d.o.o.,
kontaktna oseba: Zora Vadnjal Gruden,
Stara cesta 16, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/20-65-621, faks 04/20-65-757, elektronska pošta: zora.vadnjal@sava.si, internetni
naslov: zora.vadnjal@sava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,672.210 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S (za
sklop 3): Zdravstveni dom »Dr. Adolfa Drolca« Maribor, kontaktna oseba: Miran Becner, Ulica talcev 9, 2001 Maribor, Slovenija,
tel. 02/22-86-273, faks 02/22-86-390, elektronska pošta: jasminka.mamula@zd-mb.si,
internetni naslov: www.zd-mb.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2,331.244 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S
(za sklop 4): JZ Zdravstveni dom Celje,
kontaktna oseba: Rudi Čajavec, Gregorčičeva ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/54-34-000, faks 03/54-81-227, elektronska pošta: rudi.cajavec@zd-celje.si, internetni naslov: nada.martincic@zd-celje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,068.970,64 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S
(za sklop 5): Zdravstveni dom Velenje, kontaktna oseba: Ružica Vukelič, Vodnikova 1,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/89-95-400,
faks 03/58-69-039, elektronska pošta: ruzca.vukelic@zd-velenje.si, internetni naslov:
helena@zd-velenje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,176.210 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. Direkcija-009/05-S (za sklop 6):
Zdravstveni dom Murska Sobota, kontaktna
oseba: Stjepan Radič, Grajska ulica 24, 9000
Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/534-13-13,
faks 02/534-13-80, elektronska pošta: medicina.dela@zd-ms.si, internetni naslov: zdravstveni.dom@zd-ms.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,070.066,47 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. Direkcija-009/05-S (za sklop 7):
Zdravstveni dom Nova Gorica, kontaktni osebi: Sonja Komel in Tatjana Sgubin, Rajčeva
ulica 4, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/33-83-260, faks 05/33-83-357, elektronska pošta: sonja.komel@zd-go.si, internetni
naslov: nada.spacapan@zd-go.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,257.575 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S (za
sklop 8): Zdravstveni dom Koper, kontaktna
oseba: Karmen Krmac, Dellavallejeva 3,
6000 Koper, Slovenija, tel. 05/66-47-240,
faks 05/62-73-771, elektronska pošta: karmen.krmac@zd-koper.si, internetni naslov:
www.zd-koper@zd-koper.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,526.085 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Direkcija-009/05-S (za
sklop 9): Zdravstveni dom Novo mesto, kontaktna oseba: Janja Kos Kržan, Kandijska
cesta 4, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-16-886, faks 07/33-22-116, internetni
naslov: info@zd-nm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 906.498,40 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je
dokumentu določil naročnik: Direkcija-009/05-S.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 11. 2005.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-28310/05 z dne 21. 10. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 12. 2005.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-37329/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Jezersko, kontaktna oseba: Lidija Nahtigal, Zgornje Jezersko 65, 4206 Zgornje
Jezersko, Slovenija, tel. 04/254-51-10, faks
04/254-51-11.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 2.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60.11.31.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): Priloga I A ZJN-1 - storitve, št. kategorije 2, predmet: storitve kopenskega transporta.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevozi šolskih otrok.
II.5) Kratek opis: prevoz šolskih otrok
s stalnim bivališčem v Občini Jezersko
v matično šolo v Preddvoru in nazaj domov in v Podružnično šolo Jezersko in
nazaj domov. Storitev se oddaja za čas
od 1. 1. 2006 do 31. 12. 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,2 mio 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena na km,
– fiksnost cen.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Alpetour Potovalna
agencija d.d., kontaktna oseba: Damijana
Marn, Mirka Vadnova 8, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-31-00, faks 04/201-31-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,788.634,36 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: 340-01/05-231.
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: 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: 29. 12. 2005.
Občina Jezersko
Ob-37414/05
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
kontaktna oseba: Bojan Bajde, Igor Ahačevčič, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-92-10, faks 01/478-92-94,
elektronska pošta: bojan.bajde@gov.si, internetni naslov: www.arsktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve, kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmet: 78.21.00.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: AKTRP - tisk obrazcev
2006/2 št. 576/05.
II.5) Kratek opis: izdelava, predtisk,
dotisk in konfekcioniranje računalniških
obrazcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila navedena v razpisni dokumentaciji
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 01: INO d.o.o., kontaktna
oseba: Marina Cerar, Cesta v Trnovlje 7,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-54-100, faks
03/42-54-146, elektronska pošta: ino@ino.si,
internetni naslov: http://www.ino.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17,875.498,33 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: AKTRP - tisk obrazcev 2006/2, št. 576/05.
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, Ur. l. RS, št. 93 z dne 21. 10. 2005,
Ob-28494/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 12. 2005.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

Javni razpisi
Št. 430-380/2005-4

Ob-37173/05

Na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 108/04) objavlja
1. javni razpis
za sofinanciranje Programa podpore
dialogu med Vlado RS in nevladnimi
organizacijami in Programa servisne
dejavnosti

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Ministrstvo za javno upravo s tem razpisom vabi mrežne nevladne organizacije1,
da se aktivno vključijo v Program podpore
dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami in v Program servisne dejavnosti.
Program podpore dialogu med Vlado RS
in nevladnimi organizacijami je enoleten program, namenjen izvedbi v letu 2006.
Program servisne dejavnosti je dvoleten
program, namenjen izvedbi v letih 2006 in
2007.
Pri tem posamezne nevladne organizacije lahko sodelujejo le kot pod-izvajalke
prijavitelja na posameznih programih / podprogramih, ki jih je prijavila mrežna nevladna
organizacija.
1. Ministrstvo za javno upravo bo izbranemu prijavitelju ali več prijaviteljem zagotovilo del sredstev, ki bodo omogočala, izvedbo naslednjih programov:
1.1. Program podpore dialogu med Vlado RS in nevladnimi organizacijami, ki vključuje:
1.1.1 promocijo in svetovanje glede sodelovanja zainteresirane javnosti (NVO) pri
pripravi predpisov in strateških dokumentov Vlade RS (podlaga: izjava Vlade RS o
odpravi administrativnih ovir in sodelovanju
zainteresirane javnosti);
1.1.2 zagotavljanje tehnične in strokovne
podpore pri usklajevanju mnenj v zvezi z
gradivi, glede katerih želi Vlada RS pridobiti mnenje nevladnih organizacij (podlaga:
Normativni delovni program Vlade RS za
leto 2006);
1.1.3 promocijo dialoga med Vlado RS
in nevladnimi organizacijami na lokalni, regionalni in nacionalni ravni (podlaga: Strategija Vlade RS o sodelovanju z nevladnimi
organizacijami).
1.2. Program servisne dejavnosti, ki
vključuje:
1.2.1 informiranje nevladnih organizacij
glede vsebin, ki zadevajo nevladne organizacije,
1.2.2 spodbujanje sodelovanja in mreženja na vseh ravneh (regionalni, nacionalni,
mednarodni),
1.2.3 izobraževanje in usposabljanje
NVO,
1.2.4. zagotavljanje tehnične in strokovne podpore pri pripravi projektov za pridobivanje sredstev iz virov EU,
1.2.5 podpora pilotnim projektom, ki
zasledujejo razvoj in krepitev nevladnega
sektorja.
2. Ministrstvo za javno upravo bo za sofinanciranje zgoraj navedenih programov v
letu 2006 in 2007 namenilo skupno 82 milijonov SIT, in sicer:
v letu 2006:
– 12 milijonov SIT za 1. 1. Program podpore dialogu med Vlado RS in NVO in
– 30 milijonov SIT za 1. 2. Program izvajanja servisne dejavnosti;
v letu 2007:
– 40 milijonov SIT za 1.2. Program izvajanja servisne dejavnosti
posamezni podprogram pod točko 1.1.
lahko prejme najmanj 1 mio SIT in največ
4 mio SIT;
1
S tem pojmom opredeljujemo tiste nevladne organizacije, ki združujejo nevladne organizacije z različnih področij delovanja, s ciljem
zagotavljanja podpore na področju informiranja, sodelovanja in zagotavljanja različnih vrst
tehnične ter strokovne pomoči. V nadaljnjem
besedilu bomo mrežne nevladne organizacije
imenovali prijavitelj.

posamezni podprogram pod točko 1.2.
lahko prejme najmanj 1 mio SIT in največ
6 mio SIT v letu 2006, ter najmanj 1 mio SIT
in največ 8 mio SIT v letu 2007.
3. Na razpisu lahko sodelujejo mrežne
nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so prostovoljno ustanovljene;
– so pravne osebe, ustanovljene in delujejo kot društvo, zasebni zavod ali ustanova;
– niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička;
– so neodvisne od Vlade RS, drugih organov oblasti, političnih strank, verskih skupnosti ali
– gospodarskih organizacij;
– se ne ukvarjajo z uresničevanjem gospodarskih interesov svojih članov;
– njihovi cilji in vrednote služijo delovanju
v javnem življenju v dobrobit posameznih
skupin ali družbe kot celote.
4. Ministrstvo za javno upravo bo pri izbiri upoštevalo naslednje sklope meril:
za leto 2006:
A) reference in podporo nevladnih organizacij prijavitelju glede na razpisne cilje,
in sicer:
1. program podpore dialogu med Vlado
RS in nevladnimi organizacijami – do 35
točk,
2. program servisne dejavnosti – do 70
točk;
B) stroškovnik projekta – do 20 točk.
Za leto 2007:
A) zagotavljanje trajnosti in nadgradnja
programa za leto 2006 – do 55 točk;
1. program servisne dejavnosti;
B) stroškovnik projekta – do 20 točk.
Na posameznem podprogramu je lahko
izbran en ali več prijaviteljev.
5. Programa, ki ju bo Ministrstvo za javno
upravo sofinanciralo na podlagi tega razpisa, lahko prejmeta sredstva v višini do 80%
vrednosti projekta.
6. Vloge na razpis morajo prispeti na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana. Vloge, ki bodo oddane
osebno, najkasneje do 10. februarja 2006,
do 14. ure, upoštevane pa bodo tudi vse
vloge, ki bodo imele na ovojnici poštni žig z
dne 10. februarja 2006.
7. Vlogo je potrebno poslati v zaprtem
ovitku, ki mora biti označen »Ne odpiraj –
vloga: razpis nevladne organizacije«.
8. Odpiranje vlog bo javno. Potekalo bo
13. februarja 2006 ob 14. uri, v prostorih
Ministrstva za javno upravo, Langusova 4,
medetaža / mala sejna dvorana. Na odpiranju bo strokovna komisija ugotavljala
popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog, s pomanjkljivo
dokumentacijo, bo komisija v roku 8 dni od
odpiranja vlog prijavitelja pozvala, da vloge
v roku 8 dni dopolnijo.
9. Ovrednotenje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila strokovna komisija
Ministrstva za javno upravo.
10. O izbranih, zavrnjenih in zavrženih
vlogah odloči s sklepom minister, in sicer na
podlagi predloga strokovne komisije.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način,
ki je določen v 6. in 7. točki razpisa;
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno
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področje in ne bodo dopolnjene v roku za
dopolnitev vloge (nepopolne vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali osnovnih pogojev, določenih v besedilu
razpisa in razpisne dokumentacije za razpisno področje in
– ki jih bo strokovna komisija na podlagi
meril za ocenjevanje izločila.
Strokovna komisija bo na podlagi izpolnjevanja pogojev in meril za ocenjevanje
dodelila sredstva najbolje ocenjenemu predlogu programa enega prijavitelja ali več
prijaviteljev.
V primeru da bo prijavitelj programa pri
izvajanju katerega od podprogramov sodeloval s posameznimi NVO ali mrežami NVO,
mora od njih pridobiti pisno izjavo o sodelovanju in strinjanju s pogoji javnega razpisa,
ki so sestavni del prilog za popolno vlogo.
V primeru, da bo komisija izbrala več
prijaviteljev, bodo le-ti ob podpisu pogodbe morali podpisati izjavo o medsebojnem
informiranju in sodelovanju z drugimi izbranimi prijavitelji.
11. O pritožbi zoper sklep o izbranem
prijavitelju odloča komisija za pritožbe. Prijavitelj pritožbo vloži na ministrstvo v roku 8
dni od prejema sklepa, oziroma obvestila.
Pritožnik mora v pritožbi natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. O pritožbi bo
odločeno s sklepom v roku 15 dni. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji.
12. Financiranje programov bo določeno
v pogodbi in je lahko v enkratnem znesku ali
na podlagi večkratnega dodeljevanja sredstev.
13. Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena
sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, bo izgubil pravico do prijave na javni razpis za naslednji dve leti.
Prijavitelj, kateremu bodo dodeljena
sredstva in za katerega bi bilo ob zaključku
pogodbe ugotovljeno, da ni izvedel v celoti
programa, ki ga je prijavil, se bo ob prijavi
na naslednji javni razpis, le-to štelo kot negativna referenca.
14. Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani http://mju.gov.si/, naročite jo lahko na tel. 01/478-86-41 vsak
delavnik med 9. in 14. uro ali na e-naslov:
irma.meznaric@gov.si.
15. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko dobite na Ministrstvu za javno upravo, kontaktna oseba: Irma Mežnarič, tel. 01/478-86-41, elektronski naslov:
irma.meznaric@gov.si, oziroma na spletnih straneh: http://www2.gov.si:8000/
javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori na vprašanja v zvezi z razpisom se objavljajo na omrežju internet, na
naslovu http://www.gov.si/razpisi/, oziroma na informacijskem sistemu Vprašanja
in odgovori na zgoraj navedenem naslovu,
postavljenem v ta namen. Prijaviteljem, ki
naročijo odgovore, pa se pošiljajo tudi po
elektronski pošti.
16. Organizacije, ki se bodo odzvale na
razpis, bodo o rezultatih razpisa obveščene
najkasneje do 10. marca 2005.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni na spletni strani
http://mju.gov.si/.
Ministrstvo za javno upravo
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Št. 621-56/2005
Ob-37305/05
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o
športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Odredbe o
načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99) ter v skladu z določili Pravilnika o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
programa športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 120/05), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
javni razpis
za izbor izvajalcev in sofinanciranje
plač trenerjev v programih panožnih
športnih šol in strokovnih delavcev,
ki vodijo izvajanje programov športne
rekreacije v letu 2006
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Na razpis se lahko prijavijo tisti, ki so
kot izvajalci letnega programa športa navedeni v 8. členu Zakona o športu in izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 120/05). Prijavijo se lahko tako izvajalci,
ki jim Ministrstvo za šolstvo in šport že sofinancira programe panožnih športnih šol,
kot tudi izvajalci, ki se prijavljajo z novimi
programi.
3. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– plač trenerjev, ki izvajajo programe
namenjene izključno športni vzgoji otrok in
mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport v individualnih športih in v kolektivnih športih s športnimi igrami v športnih
panogah oziroma disciplinah rednega programa Olimpijskih iger (programi panožnih
športnih šol),
– plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije, ki imajo
za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva.
4. Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za sofinanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol so določeni v 45. do 49. členu Pravilnika o merilih
za sofinanciranje izvajanja letnega program
športa na državni ravni.
Pogoji in merila, po katerih se izberejo
izvajalci za sofinanciranje plač strokovnih
delavcev, ki vodijo izvajanje programov
športne rekreacije, ki imajo za cilj povečanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva so določeni v 59. do 62. členu
Pravilnika o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega program športa na državni
ravni.
5. Okvirna višina sredstev:
– za sofinanciranje plač trenerjev v programih panožnih športnih šol je namenjeno
okvirno 320,000.000 SIT, na proračunski postavki 5619 (transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam) konto 4120 in
– za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne
rekreacije je namenjeno okvirno 10,000.000
SIT, na proračunski postavki 5619 (transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam)
konto 4120.
6. Dodeljena sredstva morajo biti porabljena za sofinanciranje plač trenerjev v
programih panožnih športnih šol oziroma
strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije v letu 2006.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge
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Vloge morajo biti poslane ali dostavljene
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
Direktorat za šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najkasneje do 27. januarja 2006.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila najkasneje zadnji dan roka za
oddajo vlog oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali zadnji dan roka do 12. ure
oddana v vložišču Ministrstva za šolstvo in
šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana. Vloga
za sofinanciranje plač trenerjev v programih
panožnih športnih šol mora biti predložena
v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora biti
označen z »Ne odpiraj – Panožne športne
šole (621-56/2005)«. Vloga za sofinanciranje plač strokovnih delavcev, ki vodijo izvajanje programov športne rekreacije mora biti
predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z »Ne odpiraj-strokovni
delavci v športni rekreaciji (621-56/2005)«.
Na hrbtni strani ovitka mora biti označen
polni naslov izvajalca. Vloge, ki ne bodo
oddane na zgoraj predpisan način, se ne
bodo odpirale in bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
8. Datum odpiranja vlog: strokovna komisija bo pričela odpirati pravočasne in pravilno opremljene vloge 30. januarja 2006.
Odpiranje vlog ne bo javno.
9. Rok v katerem bodo izvajalci obveščeni o izidu javnega razpisa je najkasneje 45
dni od datuma odpiranja vlog.
10. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: vse informacije, razpisna dokumentacija
in navodilo, kako izpolniti in oddati obrazce preko spletne aplikacije, so na voljo na
spletnih naslovih www.mszs in www.spic.si.
Dodatne informacije lahko izvajalci dobijo na Direktoratu za šport pri Igorju Kogoj
(01/478-42-53). Izvajalci izpolnijo razpisne
obrazce preko spletne aplikacije Zavoda za
šport Slovenije na strani: www.spic.si. Izpolnjene razpisne obrazce izvajalci natisnejo. Natisnjene obrazce ožigosa in podpiše
pooblaščena oseba izvajalca. Podpisane
in ožigosane obrazce izvajalci pošljejo ali
dostavijo v skladu s 6. točko tega razpisa.
Pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo lahko izvajalcem nudi Sašo Grujič
01/230-60-72. Razpisno dokumentacijo in
obrazce za prijavo na javni razpis lahko izvajalci proti plačilu 5.000 SIT prejmejo tudi
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Direktorat
za šport, Kotnikova 38, II. nadstropje soba
220, Ljubljana, vsak delovni dan med 10.
in 12. uro.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 12002-12/2005
Ob-37037/05
Na podlagi tretjega odstavka 2. člena
Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur.
l. RS, št. 117/05) (v nadaljevanju: Splošni
pogoji) Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad, objavlja
javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
35PO06A
1. Predmet razpisa in višina razpisanih
sredstev
Predmet razpisa so krediti Ekološkega
sklada Republike Slovenije, javnega sklada
(v nadaljevanju: sklad) za okoljske naložbe
na ozemlju Republike Slovenije.
Razpisani znesek znaša 6 milijard SIT.
Do kreditov so upravičene občine, gospodarske družbe in druge pravne osebe ter

samostojni podjetniki posamezniki, skladno
z opredelitvijo v Splošnih pogojih. Krediti so
omejeni z največjimi deleži priznanih stroškov naložbe, ki so navedeni v nadaljevanju
po skupinah namenov. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma zaključene
faze naložb (v nadaljevanju: naložbe) za:
A) Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
za naslednje namene:
– postavitev oziroma rekonstrukcijo naprav in objektov, pri katerih se fosilna goriva v celoti zamenjajo z obnovljivimi viri
energije,
– postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav, ki izkoriščajo obnovljive
vire energije: male hidroelektrarne, vetrne
in sončne (FV) elektrarne, solarni sistemi,
industrijske in komunalne kotlovnice, ki kot
primarni energent za pridobivanje toplote ali
soproizvodnjo toplote in električne energije
uporabljajo biomaso (les, bioplin,...),
– postavitev oziroma rekonstrukcijo
objektov in naprav za soproizvodnjo toplote in električne energije, ki z najmanj 70%
izkoristkom primarne energije zagotavljajo
pomembno zmanjšanje obremenjevanja
okolja,
– ukrepe učinkovite rabe energije v industriji in prometu, s katerimi se doseže
vsaj 15% znižanje porabe energije na enoto
proizvoda,
– ukrepe učinkovite rabe energije v
zgradbah, s katerimi se doseže vsaj 15%
znižanje potrošnje toplote na enoto koristne površine objekta pri obnovi obstoječih
objektov,
– gradnjo zgradb, v katerih bo potrošnja
toplote za vsaj 15% nižja od zakonsko predpisanih vrednosti.
Največji delež kredita je 90% priznanih
stroškov naložbe.
B) Gospodarjenje z odpadki za naslednje
namene:
– nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo količine nastalih odpadkov v proizvodnem ciklu,
– nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo količine nastalih odpadkov v uporabni
dobi izdelkov,
– sisteme za ločeno zbiranje, obdelavo,
predelavo, ponovno uporabo in energetsko
izrabo odpadkov,
– sanacije in gradnje ustreznih odlagališč za odpadke,
– izločanje iz uporabe gradbenih in drugih materialov, ki so okolju oziroma zdravju
škodljivi in potencialno predstavljajo nevarne odpadke (azbestno-cementne cevi in
strešne kritine, svinčene cevi,...).
Največji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
C) Varstvo voda za naslednje namene:
– gradnjo in rekonstrukcijo čistilnih naprav za komunalne in industrijske odpadne
vode,
– gradnjo in rekonstrukcijo javnih in zasebnih kanalizacijskih omrežij za fekalne
in/ali padavinske odpadne vode,
– proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo
onesnaževanje voda v proizvodnem ciklu,
– nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje voda v uporabni dobi
izdelkov,
– tehnologije, naprave in investicijski
ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode.
Največji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
D) Zmanjšanje onesnaževanja zraka za
naslednje namene:
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– nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v proizvodnem
ciklu,
– nove proizvodne tehnologije, ki zmanjšujejo onesnaževanje zraka v uporabni dobi
izdelkov,
– tehnologije in naprave za čiščenje dimnih plinov in odpadnega zraka.
Največji delež kredita je 80% priznanih
stroškov naložbe.
E) Področje oskrbe s pitno vodo:
– tehnologije, naprave in investicijski
ukrepi, ki omogočajo prihranek pitne vode,
– predpriprava in naprave za čiščenje
oporečnih virov pitne vode.
Največji delež kredita je 50% priznanih
stroškov naložbe.
2. Kreditni pogoji:
a) Obrestna mera
Najnižja letna obrestna mera za kredite, dodeljene po tem razpisu, je trimesečni
EURIBOR + 0,3%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ
15 let, za naložbe občin in za naložbe v
javno infrastrukturo, namenjeno izvajanju
državnih in obveznih lokalnih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, pa 20 let, vsakokrat z vključenim moratorijem. Moratorij
na odplačilo glavnice lahko znaša največ
dve leti. V primeru časovno omejenega izvajanja dejavnosti s področja varstva okolja
na podlagi pogodbe, dovoljenja pristojnega
organa, podeljene koncesije ipd., je odplačilna doba s pogojem vezana na veljavnost
takšnega akta. Kredit se lahko odobri tudi za
daljše obdobje, vendar mora v tem primeru
kreditojemalec ob vsakokratnem poteku veljavnosti predložiti dokazilo, ki je podlaga za
nadaljnje opravljanje dejavnosti.
c) Višina kredita
Kredit se odobri v deležu (v %) od vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji
delež kredita za posamezno skupino namenov je opredeljen v 1. točki tega razpisa. Na
osnovi vrednotenja po okoljskih merilih se ta
najvišji delež kredita lahko zniža za največ
20%. Delež odobrenega kredita je odvisen
tudi od kreditne sposobnosti vlagatelja in
kakovosti zavarovanja kredita, nanj pa lahko
vplivajo tudi omejitve državnih pomoči. Elementi presoje kreditne sposobnosti vlagatelja in ustreznosti zavarovanja so sestavni
del razpisne dokumentacije.
3. Pogoji dodeljevanja kreditov:
a) Splošni pogoji
Naložbe, za katere bodo dodeljeni krediti
po tem razpisu, morajo biti pričete po 1. 1.
2001. Noben dokument, povezan z naložbo
(projektna dokumentacija, upravno dovoljenje) ne sme biti starejši od tega datuma.
Noben plačilni dokument (račun, situacijski
obračun itd.), ki se nanaša na fizično izvedbo dela naložbe, ki predstavlja priznane
stroške po tem razpisu oziroma osnovo za
izračun odobrenega kredita, pa ne sme biti
starejši od 1. 1. 2005, kar mora vlagatelj zagotoviti s posebno izjavo, ki je del razpisne
dokumentacije.
Priznani stroški naložbe obsegajo vse
stroške v zvezi z izvedbo naložbe, med drugim stroške nakupa zemljišč, objektov in
opreme, stroške gradnje objektov in namestitve opreme, stroške projektiranja, svetovanja, tehničnega nadzora, dovoljenj in vse
druge stroške, ki so nedvoumno in v celoti
ali v natančno določljivem deležu povezani
z naložbo, ki je predmet dodelitve kredita.
Med priznane stroške ne sodijo stroški dav-

ka na dodano vrednost, razen v primeru, ko
vlagatelj nima pravice do odbitka vstopnega DDV in stroški, ki bremenijo vlagatelja
neodvisno od izvedbe naložbe, npr. stroški,
povezani z inšpekcijskimi pregledi in obratovalnim monitoringom, stroški taks in drugih
dajatev ipd.
Do kredita so upravičene le naložbe oziroma faze naložb, ki s strani sklada še niso
bile kreditirane. Skupna zadolženost kreditojemalca pri skladu ne sme preseči 3,5 milijarde SIT, višina posameznega kredita pa
je omejena na 1,75 milijarde SIT. Krediti se
praviloma odplačujejo v četrtletnih obrokih.
b) Prednostni kriterij za dodeljevanje kreditov
Prednostni vrstni red vlagateljev za pridobitev kredita se določi glede na trenutek prejema popolne vloge za pridobitev kredita.
c) Okoljska merila
Zahteve za pridobitev kredita se po okoljskih merilih vrednotijo glede na pričakovane
okoljske učinke naložbe, in sicer na podlagi
podatkov o pričakovanih merljivih okoljskih
učinkih naložbe in o stanju in vplivih na okolje pred izvedbo naložbe.
Ugotavlja se izpolnjevanje naslednjih
kriterijev:
– splošni okoljski kriteriji (največ 40
točk),
(načela trajnostnega razvoja, celovit pristop investitorja k reševanju okoljske problematike, izpolnjevanje mednarodnih obveznosti ter faktorja prioritete področja, na
katerem bo naložba izvedena),
– ustreznost tehnološke rešitve (največ
20 točk),
– stopnja ogroženosti okolja (največ 40
točk)
(zavarovana območja, občutljivejša in
manj občutljiva območja, zmanjšanje emisij
v okolje, zmanjšanje porabe naravnih virov
in energije ter sanacija okolja).
Največje možno število točk, doseženih
v postopku okoljskega vrednotenja, je 100.
Okoljska merila so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
d) Omejitve državnih pomoči
Pri dodeljevanju kreditov veljajo naslednje omejitve državnih pomoči:
i) v primeru prilagajanja malih in srednje
velikih podjetij okoljevarstvenim standardom, ki veljajo v EU, v odsotnosti nacionalnega standarda, višina pomoči ne sme
presegati 15% upravičenih stroškov, vendar
le v obdobju največ 3 let po vstopu Slovenije
v EU, oziroma če je bil sprejet nacionalni
standard pred vstopom Slovenije v EU, velja dodeljevanje pomoči še 3 leta od tega
datuma,
ii) v primeru prilagajanja malih in srednje velikih podjetij novim okoljevarstvenim
standardom, ki stopijo v veljavo v EU, višina
pomoči ne sme presegati 15% upravičenih
stroškov, vendar le v obdobju 3 let od sprejema novih evropskih standardov,
iii) za prilagajanje nacionalnim standardom, če so ti strožji od predpisanih v EU
ali slednjih sploh ni, višina pomoči ne sme
presegati 30% upravičenih stroškov za velika podjetja in 40% upravičenih stroškov
za majhna in srednje velika podjetja (nadstandard),
iv) v primerih prostovoljnega investiranja
v varstvo okolja, ko okoljevarstveni standardi niso predpisani (odsotnosti standardov,
tako EU kot nacionalnih), višina pomoči ne
sme presegati 30% upravičenih stroškov za
velika podjetja oziroma 40% upravičenih
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stroškov za majhna in srednje velika podjetja (nadstandard),
v) za naložbe, ki se nanašajo na varčevanje z energijo, če se poraba energije
na enoto proizvoda zmanjša vsaj za 15%,
oziroma soproizvodnjo električne in toplotne
energije, če je naprava priključena na javno električno omrežje in se izraba primarne
energije poveča vsaj za 5%, je dovoljena
državna pomoč v višini do 40% upravičenih
stroškov,
vi) za naložbe, ki se nanašajo na rabo
obnovljivih virov energije (biomasa, geotermalna in vodna energija, energija sonca, vetra in okolice), je dovoljena državna pomoč v
višini do 40% upravičenih stroškov,
vii) kadar naložba v rabo obnovljivih virov
energije zagotavlja edini vir oskrbe na zaokroženem območju, je dovoljena za naložbe
pod točko vi) še dodatna pomoč v višini do
10% upravičenih stroškov.
V primerih od točke v) do vii) se lahko
delež pomoči poveča:
– če je vlagatelj majhno ali srednje veliko
podjetje, za 10 odstotnih točk,
– če vlagatelj izvaja svojo dejavnost, ki je
predmet dodeljevanja pomoči na območju,
ki je upravičeno do dodeljevanja regionalne
pomoči, v skladu z veljavnim predpisom, ki
ureja regionalno karto državnih pomoči, za
10 odstotnih točk upravičenih stroškov na
območju (a) oziroma 5 dodatnih odstotnih
točk na območju (b).
Zgornja meja državne pomoči velja ne
glede na to, iz katerih javnih virov (sredstva občinskih proračunov, državnega proračuna ali sredstva EU) je pomoč dodeljena, oziroma če je pomoč dodeljena po več
shemah hkrati. Vloga za odobritev pomoči
mora vsebovati tudi izjavo vlagatelja, koliko
sredstev državne pomoči je že prejel za isti
namen iz drugega javnega vira (4.c točka
tega razpisa).
Zgornje omejitve ne veljajo:
– za naložbe, ki jim je bil kredit odobren
po načelu »de minimis«, kar ne izkrivlja ali
ogroža konkurence ter ne predstavlja državne pomoči,
– za naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo
infrastrukturnih objektov in naprav za izvajanje obveznih državnih in lokalnih javnih
služb varstva okolja.
e) Zavarovanje kredita
Dodeljeni kredit je potrebno ustrezno zavarovati s štirimi bianco menicami s pooblastilom za izpolnitev in z enim ali z več od
naslednjih zavarovalnih instrumentov:
1. prvovrstnim zavarovanjem, opredeljenim v 12. točki Sklepa Banke Slovenije
o ocenjevanju izgub iz kreditnega tveganja
bank in hranilnic (Ur. l. RS, št. 67/05 in
97/05),
2. poroštvom občine,
3. zavarovalno polico zavarovalnice, ki
je pridobila dovoljenje pristojnega organa za
opravljanje kreditnih zavarovalnih poslov,
4. hipoteko na tržno zanimivi nepremičnini,
5. zastavo premičnin,
6. zastavo vrednostnih papirjev, ki po
sklepu iz 2. točke tega odstavka niso opredeljeni kot prvovrstno zavarovanje,
7. drugimi, po posebnem predhodnem
dogovoru za sklad sprejemljivimi zavarovanji, ki nudijo zadostno zavarovanje za izpolnitev dolžnikovih obveznosti.
Kadar je kreditojemalec občina, zadoščajo za zavarovanje kredita samo štiri bianco menice s pooblastilom za izpolnitev.
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4. Vsebina vloge
Vloga za dodelitev kredita mora vsebovati:
a) obrazec vloge za dodelitev kredita s
podatki o vlagatelju in naložbi in dokazili,
zahtevanimi v razpisni dokumentaciji,
b) dokazila o usposobljenosti, opredeljena v razpisni dokumentaciji,
c) izjavo vlagatelja o že prejetih sredstvih
državne pomoči za nameravano naložbo iz
drugih javnih virov,
d) izjavo vlagatelja o skupnem znesku
odobrenih pomoči po načelu de minimis v
zadnjih treh letih,
e) upravno dovoljenje za kreditirano naložbo (opredeljeno v razpisni dokumentaciji)
oziroma če gre za naložbo, za katero takšno
dovoljenje ni potrebno, izjavo/dokazilo proizvajalca opreme o skladnosti z okoljskimi
predpisi,
f) projektno dokumentacijo in poročilo
oziroma strokovno oceno o vplivih naložbe
na okolje, skladno z opredelitvijo v razpisni
dokumentaciji,
g) dokumentacijo, opredeljeno v razpisni
dokumentaciji, na podlagi katere se presoja
kreditna sposobnost vlagatelja in ustreznost
ponujenega zavarovanja kredita.
5. Postopek obravnave vlog: pri odločanju o dodelitvi sredstev se uporablja postopek, določen z Zakonom o splošnem
upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 22/05).
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe
v zakonsko določenem roku.
6. Pogodba in zavarovanje
Pred dodelitvijo kredita bodo morali vlagatelji poravnati vse zapadle obveznosti do
sklada, pred sklenitvijo kreditne pogodbe
pa bodo morali plačati nadomestilo za sklenitev kreditne pogodbe skladno z veljavnim
Tarifnim pravilnikom o nadomestilu za kreditiranje naložb varstva okolja (Ur. l. RS,
št..../05) (v nadaljevanju: Tarifni pravilnik) ter
predložiti sklep ustreznega organa o najemu
kredita in menice, v primeru, da je kreditojemalec občina, pa še soglasje ministra,
pristojnega za finance, k pogodbi o zadolžitvi. Rok za sklenitev kreditne pogodbe je
12 mesecev od datuma izdaje odločbe o
dodelitvi kredita.
Pred prvim črpanjem sredstev bodo morali vsi kreditojemalci, razen občin, predložiti
še ustrezne zavarovalne instrumente, tisti,
ki so zavezani k izvajanju naložb skladno z
Zakonom o javnih naročilih, pa tudi sklep o
izbiri najugodnejšega ponudnika.
V primeru odstopa od kreditne pogodbe
oziroma v primerih spremembe zavarovanja
nosi kreditojemalec stroške skladno z vsakokrat veljavnim Tarifnim pravilnikom.
7. Črpanje odobrenega kredita: odobreni
kredit lahko kreditojemalec črpa na podlagi
sklenjene kreditne pogodbe. Črpanje kredita je dokumentarno. Pred vsakim črpanjem
mora kreditojemalec poravnati vse zapadle
obveznosti do sklada. Ustrezni deleži sredstev bodo kreditojemalcem oziroma izvajalcem nakazovani po predložitvi ustreznih
dokumentov (pogodbe, računi, predračuni,
mesečne situacije dotlej opravljenih del).
Naložbe po tem razpisu morajo biti zaključene v 2 letih od datuma izdaje odločbe o
dodelitvi kredita.
8. Informiranje kandidatov: dodatne informacije lahko kandidati pridobijo na Ekološkem skladu Republike Slovenije, javnem
skladu, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
tel. 01/241-48-20, telefaks 01/241-48-60 in
na spletni strani www.ekosklad.si.
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9. Rok in način prijave
Razpis je odprt do porabe razpisanih
sredstev oziroma najkasneje do 30. 12.
2006. Obravnavane bodo vloge, ki bodo prispele na sklad v času od objave v Uradnem
listu RS do zaključka razpisa. Kandidati se
lahko dogovorijo za pošiljanje razpisne dokumentacije na njihov naslov vsak delovni
dan od objave razpisa dalje na Eko skladu,
j.s., Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, tel.
01/241-48-20. Pred pošiljanjem razpisne
dokumentacije morajo kandidati posredovati
dokazilo o plačilu stroškov tiskovin v višini
15.000 SIT ter navesti naslov, telefon/telefaks z navedbo kontaktne osebe kandidata,
naziv naložbe in okvirno višino zaprošenih
sredstev.
Vloge na originalnih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami je treba oddati za
vsako naložbo posebej.
Ob vložitvi vloge so vlagatelji dolžni plačati upravno takso v višini 200 točk oziroma
na dan objave razpisa 3.400 SIT. Upravno
takso plačajo v upravnih kolekih, ki jih pripnejo na vlogo.
Ekološki sklad
Republike Slovenije, javni sklad
Št. 48/2005
Ob-37337/05
Na podlagi 7. člena Akta o ustanovitvi
javne ustanove »Ad futura, znanstveno-izo
braževalna fundacija Republike Slovenije,
javni sklad« (Uradni list RS, št. 63/01, 78/01
in 59/03) Ad futura
razpisuje
štipendijo za podiplomski študij na
European University Institute za
študijsko leto 2005/2006
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
štipendiranje enega slovenskega državljana, ki je bil študijskem letu 2005/2006 sprejet v 1. letnik štiriletnega podiplomskega študija na European University Institute.
2. Pogoji razpisa
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) se je v študijskem letu 2005/2006 vpisal v 1. letnik štiriletnega podiplomskega
študija na European University Institute.
3. Prijava in zahtevani dokumenti
Prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o vpisu v 1. letnik štiriletnega
podiplomskega študija na European University Institute.
5. Pogodbene obveznosti: štipendist se
bo s pogodbo o štipendiranju, ki jo bo sklenil
s fundacijo Ad futura, obvezal, da se bo po
uspešno zaključenem študiju za vsaj 4 leta
zaposlil pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji.
6. Obseg štipendije: štipendija vključuje
stroške, ki jih je določil European University
Institute.
7. Rok in način oddaje prijav
Kandidati pošljejo prijavo skupaj z dokazili o izpolnjevanju pogojev na naslov: Ad
futura, Kotnikova 34, 1000 Ljubljana (s pripisom: za razpis EUI). Rok za zbiranje prijav
prične teči naslednji dan po objavi tega razpisa ter traja do izteka zadnjega dne roka,
ki je 10. januar 2006.
Dokumentacija je oddana do roka,
če je:

– poslana z navadno pošto tako, da je
bila dostavljena Ad futuri najkasneje zadnji
dan roka,
– poslana s priporočeno pošto najkasneje zadnji dan roka, pri čemer se upošteva
datum na poštnem žigu,
– vročena uradni osebi na sedežu Ad
future najkasneje zadnji dan roka v času
uradnih ur.
Ad futura, javni sklad
Št. 3393/2005
Ob-37197/05
Na podlagi 24. in 28. člena statuta Elektra Ljubljana, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d. d. in sklepa 3. redne
seje nadzornega sveta z dne 23. novembra
2005 nadzorni svet Elektra Ljubljana, javno
podjetje za distribucijo električne energije,
d.d. v imenu Vlade RS objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav kandidatov za
upravo-predsednika(co) uprave Elektra
Ljubljana, d.d.
Za predsednika(co) uprave je lahko imenovan kandidat (ka), ki poleg pogojev, ki jih
določa statut, zakon in drugi predpisi, 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.
Predsednik(ca) uprave bo imenovan za
dobo štirih let.
Kandidati morajo prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev ter predloženim programom dela in razvoja družbe za obdobje štirih let poslati v roku 15 dni po objavi razpisa
na naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska
58, 1516 Ljubljana, s pripisom »nadzorni
svet – javni razpis«.
Upoštevane bodo le pravočasno vložene
prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonskem roku.
Vlogi je potrebno priložiti:
1. notarsko overjeno kopijo diplome,
2. notarsko overjeno fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna
doba,
3. notarsko overjeno potrdilo o znanju
slovenskega jezika (samo za tuje državljane),
4. notarsko overjeno potrdilo o znanju
tujega jezika,
5. potrdilo o nekaznovanju,
6. potrdilo, da ni v kazenskem postopku,
7. izjave, da ni bil obsojen na plačilo odškodnine upnikom,
8. izpisek iz rojstne matične knjige,
9. program dela in razvoja podjetja.
Dokazila k 5., 6. ne smejo biti starejša
od 6 mesecev.
Elektro Ljubljana, d.d.
nadzorni svet
Ob-37198/05
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v občini Borovnica (Naš časopis, Februar
2002) Občina Borovnica objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih programov
v letu 2006
1. Predmet razpisa
1.1. Redna dejavnost kulturnih društev
1.2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
na področju kulture
1.3. Kulturni projekti
Na razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in druga društva in javni zavodi, če
imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje kulturne dejavnosti, s sedežem v Občini
Borovnica.
Za sofinanciranje dejavnosti pod zap.
1.3. lahko pridobijo sredstva tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven Občine Borovnica, če
se projekt izvaja na območju Občine Borovnica.
2. Vsebina vloge za program 1.1 in 1.2.:
– izpolnjena prijava za sofinanciranje
– (KD-1);
– podatki o članstvu,vajah, mentorju, izobraževanju – (KD-2);
– sofinanciranje prijave za izvedbo projekta – (KD-P);
– dokazilo o registraciji od pristojnega
upravnega organa, fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti ali fotokopijo izvlečka iz statuta, iz katerega je razvidna dejavnost;
– poročilo o dejavnosti v preteklem letu
(tudi finančno);
– program dela in finančni načrt za leto
2006;
– izjavo odgovorne osebe, da so podatki
v prijavi na razpis točni.
3. Občina bo sofinancirala naslednje projekte oziroma prireditve:
3.1. Prireditve ob državnih praznikih:
– slovenski kulturni praznik,
– dan državnosti 25. junij,
– dan samostojnosti 26. december.
3.2. Samostojni koncert oziroma gledališka predstava
3.3. Likovna delavnica
3.4. Organizacija občinske ali medobčinske revije pevskih zborov
3.5. Rock-etno ali jazz prireditve
3.6. Novoletni koncert oziroma prire
ditev
3.7. Veseli večer
3.8. Druge kulturne prireditve
Občina Borovnica bo sofinancirala po
eno prireditev po posamezni točki, razen
točke 3.8., po kateri bo sofinancirala do 5
prireditev.
4. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
v zaprti kuverti z oznako »javni razpis – kultura 2006 – ne odpiraj«;
– upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 10. februarja 2006, do 12. ure;
– nepopolne vloge bo možno dopolniti
v roku 8 dni po prejemu obvestila komisije,
kolikor vloga ne bo dopolnjena v roku bo
zavržena.
5. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po roku za
oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica

Ob-37199/05
Na podlagi 4. člena Pravilnika za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij (Ur. l. RS, št. 70/05)
Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
in dejavnosti neprofitnih organizacij
v letu 2006
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in programov društev in organizacij s področja humanitarnih,
invalidskih, verskih, stanovskih, mladinskih
in drugih dejavnosti za leto 2006. Skupna
višina sredstev bo določena s proračunom
za l. 2006.
2. Pravico do sofinanciranja imajo društva
in organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in
neprofitne, v njihovih programih pa so poudarjeni elementi skrbi za starejše, invalide,
mladino, reševanje socialnih stisk, dobrodelnost, samopomoč, spodbujanje kreativnosti.
3. Pogoji za sodelovanje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnost z razpisanih področij najmanj eno
leto,
– da izvajajo programe za uporabnike, ki
živijo na področju Občine Borovnica,
– da imajo sedež v Občini Borovnica, razen društev s področja humanitarnih, invalidskih in stanovskih organizacij, ki so medobčinskega značaja in vključujejo občane
Občine Borovnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačano članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev
načrtovanih aktivnosti,
– da se s svojo dejavnostjo in programi
ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Borovnica.
4. Prijava mora vsebovati naslednje
obrazce in dokazila:
– izpolnjena prijava za sofinanciranje s
podatki o društvu z izjavo (obr. 1),
– plan dela za leto 2006 (obr. 2),
– poročilo o delu v preteklem letu
(obr. 3),
– finančno poročilo za preteklo leto z zapisnikom občnega zbora (če je že bil),
– dokazilo o zagotovitvi prostorskih pogojev,
– seznam članov s krajem bivanja,
– statut društva (ob prvi prijavi),
– odločba o vpisu v register društev (ob
prvi prijavi),
– odločba o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu (če jo ima).
5. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Borovnica, v delovnem času občinske uprave,
– vloge s predpisano vsebino morajo
kandidati poslati na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, v zaprti
kuverti z oznako »javni razpis – neprofitne
organizacije 2006 – ne odpiraj«,
– upoštevali bomo vse vloge, ki bodo prispele na Občino Borovnico do 10. februarja
2006, do 12. ure,
– nepopolne vloge bo možno dopolniti v
roku 8 dni po prejemu obvestila, če vloga v
tem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena.
6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po roku za
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oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-37200/05
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in 12. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
št. 76/00) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa
v letu 2006
1. Predmet razpisa
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok in mladine;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport.
1.2. Športno-rekreativni program za vse
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
1.4. Programi izobraževanja in usposabljanja
1.5. Promocija športa, prireditve
1.6. Obratovalni stroški športnih ob
jektov
1.7. Športna oprema
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in Zakona
o gospodarskih družbah, če imajo v svoji
dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti, s sedežem v Občini Borovnica.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
3. Vsebina naloge:
– izpolnjena prijava za sofinanciranje
(ŠP-1),
– podatke o članstvu (ŠP-2),
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti),
– poročilo o porabi sredstev za leto 2005,
– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2006 z viri financiranja,
– izjavo odgovorne osebe, da so navedeni podatki v prijavi na razpis točni.
4. Roki in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica,
z oznako: Javni razpis – šport 2006 – ne odpiraj«, upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 10. februarja 2006 do 12. ure;
– nepopolne vloge možno dopolniti v
roku 8 dni po prejemu obvestila, v kolikor
nepopolna vloga ne bo dopolnjena v roku,
bo zavržena.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
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6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po zaključku razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica

Razpisi delovnih
mest
Št. 10203-15/2005

Ob-37415/05

Popravek
V javnem natečaju za prosto delovno
mesto svetovalca predstojnika za premoženjsko in splošno pravne zadeve, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne
30. 12. 2005, Ob-36542/05, se spremeni
– naziv razpisanega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec predstojnika za premoženjske in splošne pravne
zadeve;
– 2. točka: Vrsta uradniškega delovnega
mesta: višji svetovalec;
3. točka: Delo se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec I, II in III, kandidat/ka
pa bo imenovan/a v naziv višji svetovalec III.
V ostalem ostane natečaj nespremenjen.
Z ozirom na dejstvo, da se s popravkom ne
spreminjajo razpisni pogoji, ostane rok za
oddajo vlog nespremenjen in teče od dne
prve objave dalje, t.j. od dne 30. 12. 2005.
Občina Lenart
Ob-37038/05
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02
in 23/05), objavlja Mestna občina Maribor
javni natečaj za prosti delovni mesti v Mestni upravi:
1. »Referent – tajnik mestne četrti
oziroma krajevne skupnosti« v Krajevni
skupnosti Razvanje v Referatu za mestne
četrti in krajevne skupnosti v Oddelku za
splošne in pravne zadeve.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivih referent III, referent II in
referent I.
Delovno področje:
– opravljanje organizacijskih in strokovnih nalog v zvezi z delovanjem mestnih četrti in krajevnih skupnosti v skladu z Odlokom
o mestnih četrtih in krajevnih skupnostih,
– spremljanje, posredovanje in usklajevanje predlogov in pobud prebivalcev in organov mestnih četrti in krajevnih skupnosti
ter njihovo posredovanje pristojnim organom in službam,
– reševanje zahtevnejših pobud in predlogov prebivalcev in organov mestnih četrti
in krajevnih skupnosti,
– dajanje splošnih informacij strankam,
– sprejemanje pisnih vlog strank,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– srednja splošna izobrazba,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, morajo ta
pogoj izpolniti najkasneje v enem letu od
imenovanja v naziv.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– dokazilo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (če ga kandidat/ka ima),
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
bodo razvidne delovne izkušnje,
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata,
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti in
potrdilo, da ni v kazenskem postopku, predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti odločbe o izbiri sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s trimesečnim poskusnim delom. Delo se bo opravljalo na
sedežu Krajevne skupnosti Razvanje.
2. Pripravnik v Službi za geografski
informacijski sistem ter obdelavo podatkov, Grajska ulica 7, 2000 Maribor.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bila obsojena
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– univerzitetna izobrazba geodetske
smeri,
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Natečajna merila so:
– najvišja povprečna ocena opravljenih
preizkusov znanja,
– komunikativnost.
Pisni vlogi mora kandidat/ka priložiti:
– dokazilo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi,
– 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.
Izbrani kandidat/ka se bo usposabljal za
delovno mesto »svetovalec«, delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas deset
mesecev.
Pisno vlogo z vsemi navedenimi dokazili
o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življe-

njepisom naj kandidati/ke pošljejo na naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor,
Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ulica
heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Rok za prijavo je osem dni od dneva objave javnega
natečaja. Obravnavali bomo samo pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 02/220-13-40
pri Nini Hernah, oziroma na elektronskem
naslovu: nina.hernah@maribor.si.
Mestna občina Maribor
Št. 110-108/2005
Ob-37040/05
V skladu s prvim odstavkom 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
35/05 - upb1 in 113/05), načelnica Upravne
enote Velenje objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec za finance
v Upravni enoti Velenje, za opravljanje
naslednjih nalog:
– svetovanje načelniku pri pripravi predloga in realizaciji proračuna ter opravljanje
najzahtevnejših del in nalog s finančnega
področja,
– pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi
vseh navodil povezanih s finančnim poslovanjem upravne enote,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil, preverjanje skladnosti dokumentov (računov, pogodb, naročilnic, potnih nalogov)
z zakonskimi določili,
– spremljanje porabe proračunskih sredstev in priprava poročil za menedžment.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna šola družboslovne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
Poleg posebnih pogojev, mora kandidat
izpolnjevati tudi splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava,
ter pogoje iz drugega odstavka 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– fotokopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo ali izjavo kandidata o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali izjavo kandidata o tem, da zoper njega ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas in s polnim
delovnim časom. Delo se opravlja na lokaciji
Rudarska 6a, v Velenju.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Republika Slovenija, Upravna
enota Velenje, Rudarska 6a, 3320 Velenje,
in sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma od
objave na spletni strani Ministrstva za javno
upravo.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
O izbiri oziroma neizbiri bo vsem kandidatom vročen sklep.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna mag. Franja Tevž,
vodja oddelka, na tel. 03/89-95-702.
Upravna enota Velenje
Ob-37041/05
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 96/02) in 10. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Pokrajinski arhiv Maribor (Ur. l. RS, št. 67/03) minister za kulturo
objavlja razpis za delovno mesto
direktorja oziroma direktorice javnega
zavoda Pokrajinski arhiv Maribor.
Na razpisano delovno mesto bo imenovan-a kandidat oziroma kandidatka, ki poleg splošnih pogojev izpolnjuje naslednje
pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj na
področju arhivske dejavnosti in poznavanje
področja dela arhiva;
– strokovni izpit s področja arhivske dejavnosti;
– sposobnosti za organiziranje in vodenje dela v arhivu;
– aktivno znanje slovenskega jezika;
– višje znanje najmanj enega svetovnega jezika in osnovno znanje najmanj enega
svetovnega jezika.
Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti program delovanja arhiva v prihodnjih petih letih.
Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat oziroma kandidatka predloži fotokopijo diplome. Kandidat oziroma kandidatka mora prijavi priložiti tudi kopijo delovne
knjižice.
Višje znanje tujega jezika se izkazuje
s certifikatom o višjem znanju jezika ali z
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku
(pridobil stopnjo izobrazbe v državi, v kateri
je to materni jezik) ali dokazilom, da je 6
mesecev ali več opravljal dela visokošolske
zahtevnosti v tujini v tujem jeziku. Osnovno znanje tujega jezika pa se izkazuje s
potrdilom o jezikovnem izobraževanju pri
ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), z dokazili o opravljenem večtedenskem izobraževanju v tujem jeziku, s
potrdili o večkratni udeležbi na strokovnih
srečanjih, na katerih je aktivno uporabljal
tuj jezik, z dokazilom o opravljenem izpitu
iz tujega jezika v okviru programa do- ali
podiplomskega študija.
Minister za kulturo bo izbranega kandidata oziroma kandidatko po predhodnem
mnenju sveta in strokovnega sveta zavoda
imenoval za direktorja oziroma direktorico
zavoda za obdobje petih let.
O izidu razpisa bodo kandidati in kandidatke obveščeni v roku 8 dni po izdaji
odločbe o izbiri.
Prijave naj kandidati oziroma kandidatke
pošljejo v zaprti ovojnici s pripisom »Razpis
– direktor/-ica Pokrajinskega arhiva Maribor« v 15 dneh po objavi razpisa na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana ali na elektronski naslov ministrstva: gp.mk@gov.si.
Morebitne informacije: ga. Rifelj, tel.
01/369-59-34.
Ministrstvo za kulturo

Ob-37043/05
Institut “Jožef Stefan“, Ljubljana, Jamova
39 razpisuje mesta
vodij raziskovalnih enot:
– odseka za fiziko trdne snovi,
– odseka za kompleksne snovi,
– odseka za eksperimentalno fiziko
osnovnih delcev,
– odseka za anorgansko kemijo in
tehnologijo,
– odseka za nanostrukturne ma
teriale,
– odseka za raziskave sodobnih materialov,
– odseka za biokemijo in molekularno
biologijo in
– laboratorija za odprte sisteme in
mreže.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpis,
morajo poleg z zakonom določenih splošnih
pogojev za vodilne raziskovalne delavce,
izpolnjevati še naslednje:
– doktorat znanosti ustrezne smeri,
– izkušnje pri vodenju raziskovalnih skupin na ožjem raziskovalnem področju ter
pri vodenju dela in vzgoji kadrov na tem
področju,
– 5 let delovnih izkušenj.
Prijavi na razpis morajo kandidati priložiti
življenjepis, znanstveno in strokovno bibliografijo in programsko usmeritev.
Izbrani kandidati bodo morali predstaviti
Znanstvenemu svetu instituta programsko
usmeritev ožjega raziskovalnega področja,
ki mora vsebovati poleg programa dela še
kadrovsko sestavo, organizacijo in sredstva
za izvajanje.
Izbrani kandidati bodo imenovani za štiri
leta.
Pisne prijave na razpis z dokazili o izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 15 dni
po objavi na naslov: Institut “Jožef Stefan“,
Sekretariat, Jamova 39, Ljubljana.
Institut “Jožef Stefan“
Su 20/2005
Ob-37067/05
Okrajno sodišče v Trbovljah, Trbovlje,
Rudarska 8, objavlja javni natečaj za prosto
delovno mesto:
višji pravosodni sodelavec – vodja
zemljiške knjige.
Delovno mesto višji pravosodni sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu višji pravosodni sodelavec
II in višji pravosodni sodelavec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje, usklajevanje in nadzor dela
zemljiške knjige;
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij;
– strokovna pomoč zemljiškoknjižnim referentom in skrb za njihovo izobraževanje;
– vodenje postopkov in izdajanje odločb
v zadevah iz pristojnosti zemljiške knjige;
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek
iz pristojnosti zemljiške knjige;
– ostale naloge po odredbi predsednice
sodišča.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– pridobljena višja strokovna izobrazba
upravne ali družboslovne smeri (VI. stopnja),
– 3 leta in 8 mesecev delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
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– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– 2-mesečno poskusno delo.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopija potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu,
– fotokopijo potrdila o opravljenem izpitu
iz Sodnega reda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča o
tem, da kandidat ni v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
Na razpisano delovno mesto lahko kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru
izbora na delovno mesto navedena izpita
opravili najkasneje v letu dni od nastopa
delovnega razmerja.
Potrdila iz zadnjih dveh alinej lahko ob
prijavi nadomesti pisna izjava kandidata. Izbrani kandidat bo potrdili moral predložiti
pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Trbovljah, Rudarska 8, Trbovlje.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in opisom dosedanjih delovnih izkušenj se pošljejo v osmih dneh od objave
javnega natečaja na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, za javni
natečaj – višji pravosodni sodelavec – vodja zemljiške knjige, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Nepopolne in prepozno prispele vloge ne
bodo obravnavane.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80 (Mateja Jakomin).
Okrajno sodišče v Trbovljah
Št. 269/05
Ob-37201/05
Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, ZJU-UPB1, št.
35/05 ter nadaljnje spremembe in dopolnitve) objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
podsekretar – vodja Službe za informatiko in kakovost (m/ž).
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Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu podsekretar.
Naloge so naslednje:
– vodenje, organiziranje, usmerjanje in
nadzorovanje dela v službi,
– neposredna pomoč predstojniku pri
vodenju,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Pogoji za opravljanje del:
– univerzitetna izobrazba organizacijske
ali računalniške smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
v letu dni od imenovanja. Poleg navedenih
pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih ureja Zakon o delovnih
razmerjih ter drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih uslužbencih.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Kraj opravljanja dela je v
Ljubljani, Parmova 33.
Kandidati morajo predložiti naslednja
dokazila:
– fotokopijo dokazila o pridobljeni izobrazbi,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave (če ga kandidat ima),
– pisno izjavo, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo, da ni v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje
alinee.
Izbrani kandidat bo moral predložiti:
– potrdilo o nekaznovanosti (izda ga Ministrstvo za pravosodje) in
– potrdilo, da ni v kazenskem postopku
(izda ga krajevno pristojno sodišče).
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z zahtevanimi dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom v 8 dneh po objavi
javnega natečaja na naslov: Zdravstveni inšpektorat RS, Parmova 33, 1000 Ljubljana,
v zaprti ovojnici z oznako »za javni natečaj«
in navedbo delovnega mesta oziroma na
elektronski naslov: gp.zirs@gov.si. Nepopolne in prepozne prijave v izbirnem postopku ne bodo upoštevane.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite po tel. 01/280-38-09.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 30
dneh po opravljeni izbiri.
Zdravstveni inšpektorat
Republike Slovenije
Št. 122-61/05-1
Ob-37202/05
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.,
113/05) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo naslednjega uradniškega delovnega mesta
2. svetovalec v Oddelku za intervencijske in specifične ukrepe – rastlinski
del, v Sektorju za kmetijske trge.

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v nazivu: svetovalec II in
svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec II.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, družboslovne ali kmetijske
smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
Naloge:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prednost pri izbiri na bodo imeli kandidati
s poznavanjem izvajanja ukrepov evropske
kmetijske politike.
Pri prijavi se sklicujte na št.
122-61/2005
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– aktivno morajo obvladati uradni jezik;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– življenjepis;
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– fotokopijo diplome;
– fotokopija delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba;
– potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata;
– potrdilo pristojnega sodišča ali pisna
izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku.
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, mora ta pogoj
izpolniti v letu dni od imenovanja v naziv.
Predpisane delovne izkušnje se skrajšajo za eno tretjino v primeru, da ima kandidat/kandidatka univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Za objavljena delovna mesta bomo delovno razmerje sklenili za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in trimesečnim
poskusnim delom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Dunajska 160,
1000 Ljubljana, ali na elektronski naslov:
B.Kalan@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva ob-

jave 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 – Katarina Hočevar Podgoršek.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-37203/05
Občina Medvode, župan, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, objavlja
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
preizkušeni računovodja – višji svetovalec.
Naloge uradniškega delovnega mesta je
mogoče opravljati v nazivih drugega kariernega razreda.
Poleg splošnih pogojev, določenih z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 35/05 – uradno prečiščeno besedilo in
113/05) in Zakonom o delovnih razmerjih
(Uradni list RS, št. 42/02) morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– opravljen izpit za preizkušenega računovodja javnega sektorja oziroma če
kandidat/ka nima opravljenega izpita, ga je
dolžan/na opraviti najkasneje v letu dni po
sklenitvi delovnega razmerja;
– usposobljenost za delo z osebnim računalnikom.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje poslovnih knjig za proračun
oziroma proračunske uporabnike;
– izvajanje računovodske kontrole pravilnosti knjigovodske dokumentacije;
– priprava računovodskih izkazov, pojasnil k izkazom ter priprava pisnih računovodskih informacij;
– sprotna priprava poročil za proračunske uporabnike javnih sredstev;
– sodelovanje pri pripravi zahtevnejših
gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z notranjimi revizorji proračunskih uporabnikov;
– sodelovanje s finančnimi službami proračunskih uporabnikov;
– sodelovanje z institucijami za nadzor
proračuna;
– sodelovanje pri pripravi podatkov za
zaključni račun proračuna.
Javni uslužbenec/ka bo delo opravljal/a
na sedežu Občine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode.
Kandidati/ke morajo k prijavi predložiti
naslednja dokazila:
– dokazilo o pridobljeni izobrazbi – overjena fotokopija diplome;
– fotokopija osebnega dokumenta, iz katerega je razvidno državljanstvo RS;
– izjava kandidata/ke o izpolnjevanju
pogojev nekaznovanosti in da zoper kandidata ni bil uveden kazenski postopek za
naklepno storjeno dejanje, ki se preganja po
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uradni dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat
predložil naknadno);
– dokazila o delovnih izkušnjah.
Delovne izkušnje so delovna doba na
delovnem mestu, za katero se zahteva ista
stopnja izobrazbe, delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira ter delovne izkušnje, ki jih
je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem
del na delovnem mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo nižja izobrazba, razen
pripravništva v eno stopnjo nižji izobrazbi.
Delovne izkušnje se dokazujejo z verodostojnimi listinami, iz katerih sta razvidna čas
opravljanja dela in stopnja izobrazbe.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev sprejemamo vključno do 16. 1.
2006 na naslov: Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode (javni
natečaj – preizkušeni računovodja – višji
svetovalec). Elektronski naslov za vlaganje
prijav je obcina@medvode.si. Obravnavali
bomo samo pravočasne in formalno popolne prijave.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Kandidate/ke bomo o izboru
pisno obvestili v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije: 01/361-95-50 (Vanja
Debeljak) in 361-95-43 (Sonja Rifel).
Občina Medvode
Št. 299/2005
Ob-37204/05
Računsko sodišče Republike Slovenije
objavlja javni natečaj za uradniška delovna
mesta:
A) uradniška delovna mesta in pogoji za
opravljanje dela
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
I. Pomočnik vrhovnega državnega revizorja – eno delovno mesto.
1. Delo se lahko opravlja v uradniških
nazivih: svetnik in višji svetnik.
2. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– pet let delovnih izkušenj in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču ali znanstveni naslov (delovno mesto lahko zasede tudi kandidat, ki
ne izpolnjuje tega pogoja, če ima določeno
število točk, s katerimi se meri revizijske dosežke, pod pogojem, da najkasneje v roku
dveh let po začetku prvega izvajanja programa izobraževanja za naziv državni revizor
pridobi ta naziv),
– znanje angleščine ali drugega svetovnega jezika,
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov.
3. Pomočnik vrhovnega državnega revizorja opravlja naslednje naloge:
– vodi in sodeluje pri izvajanju revizij,
– sodeluje in pripravlja načrte za izvajanje revizij,
– sodeluje in pripravlja revizijska poročila,
– nadzira izvajanje revizij in zagotavljanje kakovosti,
– pripravlja analize in poročila o poteku
revizij,
– sodeluje pri pripravi ocen odzivnih poročil,

– daje strokovno podporo za delo senata,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega
sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri revidirancih.
II. Višji strokovni sodelavec za revidiranje – eno delovno mesto.
1. Delo se lahko opravlja v uradniških nazivih: višji svetovalec II in višji svetovalec I.
2. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– tri leta delovnih izkušenj in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– naziv državni revizor po Zakonu o računskem sodišču (delovno mesto lahko zasede tudi kandidat, ki ne izpolnjuje tega pogoja, če ima določeno število točk, s katerimi
se meri revizijske dosežke, pod pogojem, da
najkasneje v roku dveh let po začetku prvega izvajanja programa izobraževanja za
naziv državni revizor pridobi ta naziv),
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov.
3. Višji strokovni sodelavec za revidiranje opravlja naslednje naloge:
– vodi revizijsko skupino,
– pripravlja načrte za izvajanje revizij,
– izvaja revizije,
– sestavlja revizijska poročila,
– sodeluje pri pripravi ocen odzivnih poročil,
– daje strokovno podlago za delo senata,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega
sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri revidirancih.
III. Strokovni sodelavec za revidiranje
– tri delovna mesta.
1. Delo se lahko opravlja v uradniških
nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
2. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– šest mesecev delovnih izkušenj in
posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (če ga
izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja; 89. člen ZJU),
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila in obdelavo podatkov.
3. Strokovni sodelavec za revidiranje
opravlja naslednje naloge:
– sodeluje pri izvajanju revizij,
– sodeluje pri pripravi načrtov revizij,
– sodeluje pri sestavi revizijskih poročil,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega
sodišča Republike Slovenije, Slovenska cesta 50, Ljubljana in pri revidirancih.
IV. Strokovni sodelavec za pravne zadeve – eno delovno mesto.
1. Delo se lahko opravlja v uradniških
nazivih: višji svetovalec III in višji svetovalec II.
2. Kandidat mora izpolnjevati naslednje
splošne pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– šest mesecev delovnih izkušenj in
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posebne pogoje za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave (če ga
izbrani kandidat nima, ga bo moral opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja; 89. člen ZJU),
– poznavanje vsaj enega računalniškega
programa za oblikovanje besedila.
3. Strokovni sodelavec za pravne zadeve opravlja naslednje naloge:
– pripravlja posamične akte računskega
sodišča,
– pripravlja manj zahtevna pravna mnenja,
– sestavlja ovadbe, predloge za uvedbo
postopkov zaradi prekrškov,
– pripravlja postopke oddaje javnih naročil,
– sestavlja osnutke pogodb,
– opravlja druge naloge s svojega področja dela.
Delo bo opravljal v prostorih Računskega sodišča Republike Slovenije, Slovenska
cesta 50, Ljubljana.
Kandidati za vsa navedena uradniška
delovna mesta morajo izpolnjevati tudi pogoje iz drugega odstavka 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njih ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– znanje slovenskega jezika
ter splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi
s področja delovnega prava.
B) Dokazila in informacije o izvedbi javnega natečaja
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti ustrezna dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo dokazila o izobrazbi,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo dokazila o opravljenem strokovnem izpitu, ki je predpisan kot posebni
pogoj,
– pisno izjavo kandidata o nekaznovanosti,
– pisno izjavo kandidata, da zoper njega
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ustrezno dokazilo ali izjavo o poznavanju vsaj enega računalniškega programa
za oblikovanje besedila in oblikovanje podatkov,
– ustrezno dokazilo o znanju angleščine
ali drugega svetovnega jezika.
Kandidat, ki se bo izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, bo na poziv računskega
sodišča predložil naslednja dokazila:
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za
pravosodje Republike Slovenije,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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Kandidati lahko prijave s priloženimi dokazili vložijo v roku 15 dni od objave javnega
natečaja. V izbirni postopek bodo uvrščeni
le tisti kandidati, ki bodo na podlagi priloženih dokazil izkazali, da izpolnjujejo natečajne pogoje.
Vse zainteresirane vabimo, da pošljejo
pisne prijave na naslov: Računsko sodišče
Republike Slovenije, Slovenska c. 50, 1000
Ljubljana z navedbo »javni natečaj – uradniška delovna mesta«.
Strokovna usposobljenost prijavljenih
kandidatov se bo v prvi fazi izbirnega postopka preverjala na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim razgovorom, ki ga bo natečajna komisija opravila
s kandidati, ali na podlagi pisnega preizkusa
usposobljenosti.
Izbrani kandidati za delovna mesta pomočnik vrhovnega državnega revizorja,
višji strokovni sodelavec za revidiranje in
strokovni sodelavec za revidiranje bodo
delo opravljali na različnih revizijskih pod
ročjih.
Za področje revizije smotrnosti iščemo
kandidate različnih profilov z izraženim smislom za ocenjevanje uspešnosti, učinkovitosti in gospodarnosti.
Pri kandidatih je zaželeno:
– razumevanje načel in principov smotrnega načrtovanja in izvajanja nalog,
– širok pogled na oblike in sisteme organiziranja poslovanja,
– sposobnost priprave kompleksnih analitičnih poročil.
Za področje revizij črpanja sredstev iz
proračuna Evropske unije so zaželene delovne izkušnje in pridobljena znanja in sposobnosti s področij:
– delovanja evropskega proračuna in finančnih instrumentov ter institucij EU,
– izvajanja projektov ali programov, sofinanciranih s strani evropskega proračuna,
– finančnega upravljanja in nadzora
sredstev EU.
Za področje revizij vladnih in nevladnih
uporabnikov državnega proračuna so zaželene delovne izkušnje in poznavanje
delovanja in organizacije državnega proračuna.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni s sklepom najkasneje v roku 60 dni po poteku
roka za prijavo na natečaj.
Z izbranimi kandidati bomo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja lahko dobite pri Heleni Rosa, vodji
kadrovske službe (tel. 01/478-58-14).
Računsko sodišče RS
Št. 1711-05-468368/00
Ob-37308/05
Ministrstvo za notranje zadeve objavlja
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta višjega svetovalca, ki se
opravlja v nazivu višji svetovalec I, višji svetovalec II in višji svetovalec III, v Službi za
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, z naslednjimi pogoji za zasedbo:
višji svetovalec.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka izobrazba družboslovne ali pravne smeri,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Pogoji za imenovanje v naziv:
– državljanstvo Republike Slovenije,
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– nekaznovanost in neobsojenost zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– neobsojenost na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
kaznivega dejanja.
Delovne naloge:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti naslednja dokazila in izjave:
– potrdilo, da kandidat ni v kazenskem
postopku,
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ne sme
biti starejše od treh mesecev,
– fotokopija potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje,
– fotokopija diplome,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
Potrdila, navedena v prvi in drugi alinei
prejšnjega odstavka, lahko ob prijavi nadomesti pisna izjava kandidata, da ni bil obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, da ni bil
obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesece mesecev ter da
ni v kazenskem postopku zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti. Potrdila bo izbrani kandidat moral
predložiti pred imenovanjem v naziv.
Na objavljeno delovno mesto lahko kandidirajo tudi kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da ga bodo v primeru izbire, opravili
v enem letu od imenovanja v naziv.
Delo se opravlja na sedežu Službe za
evropske zadeve in mednarodno sodelovanje, Mačkova 2, Ljubljana. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas.
Pri prijavi se obvezno sklicujte na številko: 1101-36/2005.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku osem dni od te objave, na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve RS,
Služba za organizacijo in kadre, Štefanova
2, 1501 Ljubljana.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljenem postopku.
Kontaktna oseba za zainteresirane kandidate je Lilijana Šipec, tel. 01/300-94-40.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite na tel. 01/472-43-86 (Zvonka
Svete).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za
ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 10102-01/2005
Ob-37340/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02 in vse
kasnejše spremembe) objavlja Občina Moravče, Trg svobode 4, 1251 Moravče, javni
natečaj za uradniško delovno mesto
svetovalec za pravne zadeve.

1. Kraj opravljanja dela: Trg svobode 4,
Moravče.
2. Vrsta uradniškega delovnega mesta:
svetovalec.
3. Delo se lahko opravlja v nazivu svetovalec I in svetovalec II, kandidat bo imenovan v naziv svetovalec II.
4. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
5. Delovne naloge:
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov in drugi postopki (ZPP; postopki
javnih naročil),
– samostojna priprava zahtevnejših gradiv,
– reševanje premoženjsko pravnih in lastninsko pravnih zadev.
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 kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
7. Dokazila o izpolnjevanju splošnih in
posebnih pogojev, ki jih morajo kandidati
predložiti za zasedbo delovnega mesta:
– potrdilo o pridobljeni izobrazbi,
– potrdilo o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave in strokovnem izpitu iz
upravnega postopka,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja (izdaja ga Ministrstvo za
pravosodje),
– potrdilo, da niso v kazenskem postopku (izdaja ga pristojno sodišče),
– življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice)
in dokazili o morebitnih posebnih znanjih in
sposobnostih.
Potrdili, navedeni v četrti in peti točki
prejšnjega odstavka, ob prijavi lahko nadomesti 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 predložil pred sklenitvijo pogodbe
o zaposlitvi.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Moravče, Trg svobode 4,
1250 Moravče, v roku 8 dni od dne objave v
Uradnem listu Republike Slovenije oziroma
od dne objave pri Zavodu za zaposlovanje
Republike Slovenije.
Informacije lahko dobite vsak delovni
dan, tel. 01/723-27-00, Nevenka Zaviršek,
v času od 8. do 11. ure.
Občina Moravče
Št. 111-02-91/2005-01072-06 Ob-37343/05
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 23/05,
62/05, 75/05 in 113/05) Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
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delovnega mesta v Davčni upravi RS, Davčni urad Ljubljana, Izpostava Ljubljana Moste
Polje:
davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji
naziv.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv, ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od imenovanja v naziv.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga, mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati/-ke izpolnjevati splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
ter drugega odstavka 88. člena Zakona o
javnih uslužbencih.
Z izbranim javnim uslužbencem bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim
poskusnim delom.
Kandidati/-ke morajo k prijavi priložiti:
– potrdilo o izobrazbi in
– kopijo delovne knjižice, iz katere so
razvidne delovne izkušnje.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev, kratkim življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj (področje
delovnih izkušenj ter trajanje) pošljite v 8
dneh od objave na naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto tudi opravljalo: DURS,
DU Ljubljana, Izpostava Ljubljana Moste Polje, Proletarska 1, 1001 Ljubljana.
Na ovojnico pripišite »za javni natečaj«
in navedite delovno mesto.
Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v roku osmih dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marjani Obermajer, tel. 01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Ob-37445/05
Na podlagi prvega odstavka 101. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 13/94,
48/94, 82/94, 41/95, 73/04 in 98/05), Notarska zbornica Slovenije na predlog notarke
Laure Čermelj iz Ajdovščine razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Lauri Čermelj iz Ajdov
ščine.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji

nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo
pravne fakultete, da je opravil pravniški državni izpit in da aktivno obvlada slovenski
jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 110-2/2006
Ob-37446/05
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 73/04
– uradno prečiščeno besedilo; ZN-UPB1 in
98/05) in skladno z Odredbo o številu in
sedežih notarskih mest (Ur. l. RS, št. 40/94,
8/95, 16/97, 24/98 in 117/05), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– sedem prostih notarskih mest s sedežem v Ljubljani in
– štiri prosta notarska mesta s sedežem v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 73/04 – uradno prečiščeno
besedilo; ZN-UPB1 in 98/05).
Pisne prijave na razpisana notarska mesta, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva
3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Druge objave
Št. 4652-325/2005
Ob-37338/05
Mestna občina Koper na podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 47/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02),
Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03),
sklepa Občinskega sveta Mestne občine
Koper št. K4652-150/2003 z dne 16. junija
2005 ter sklepa Občinskega sveta Mestne
občine Koper št. K4652-325/2005 z dne
15. december 2005, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišč v lasti Mestne
občine Koper
1. Predmet prodaje so zemljišča z naslednjimi parcelnimi številkami:
1.1. zemljišče s parc. št. 806/1 k.o.
Gažon, v izmeri 170 m2, za izklicno ceno
1,004.171 SIT (5.906,89 SIT/m2) brez
DDV;
1.2. zemljišče s parc. št. 151/17 k.o.
Škofije, v izmeri 228 m2, za izklicno ceno
2,168.529 SIT (9.511,09 SIT/m2) brez DDV;
1.3. zemljišče s parc. št. 1661/5 k.o.
Škofije v izmeri 316 m2, za izklicno ceno
2,878.956 SIT (9.110,62 SIT/m2) brez DDV;
1.4. zemljišče s parc. št. 1661/7 k.o.
Škofije, v izmeri 309 m2, za izklicno ceno
2,815.182 SIT (9.110,62 SIT/m2) brez DDV;
1.5. zemljišče s parc. št. 536/1 k.o. Semedela, v skupni izmeri 2.385 m2, za izklicno ceno 47,114.912 SIT (19.754,68 SIT/m2)
brez DDV;
1.6. zemljišče s parc. št. 957/3, 957/4,
957/5, 957/6, 948, 949/1, 949/2 in 949/3 k.o.
Oltra, v skupni izmeri 1.749 m2, za izklicno
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ceno 32,344.519 SIT (18.493,15 SIT/m2)
brez DDV.
2. Izklicne cene zemljišč so izračunane
na dan 30. 11. 2005.
3. V ceno zemljišč ni vključen 20% davek
na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
4. Zemljišča se prodajajo po načelu videno-kupljeno.
5. Zemljišče pod točko 1.1. se nahaja
na območju, ki se ureja po določilih Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih v občini
Koper (Uradne objave, št. 19/88 in 24/01).
Zemljišče se nahaja v strnjenem jedru naselja Gažon. Zemljišče zaradi velikosti ne
predstavlja samostojne gradbene parcele.
6. Zemljišče pod točko 1.2. se nahaja
na območju urbanih zemljišč namenjenih
za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Hrvatini – Crevatini (Uradne objave, št.
20/03 in 23/03), v naselju Brageti. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja samostojne gradbene parcele.
7. Zemljišči pod točko 1.3. in 1.4. se nahaja na območju urbanih zemljišč, namenjenih
za mešano urbano rabo (območja izvenmestnih naselij), ki se ureja po določilih Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih za območje
Škofije, Plavje in Dekani (UO 7/95, 6/01), v
naselju Škofije. Navedeno zemljišče zaradi svoje velikosti ne predstavlja samostojne
gradbene parcele in je brez dostopa.
8. Zemljišče pod 1.5. se nahaja v ureditvenem območju za poselitev, območja za
stanovanja, ki se ureja po določilih Odloka
o prostorskih ureditvenih pogojih Semedela,
Za Gradom in del Žusterne (Uradne objave, št. 37/99). Zemljišče se nahaja v enoti
VH1, kjer je potrebno na osnovi posebne
strokovne presoje z upoštevanjem določil
navedenega odloka določiti območje funkcionalne zelenice, območje, kjer se bo uredilo
otroško igrišče in dodatna parkirna mesta
ter presoditi možnost novogradnje vrstnih
hiš na južnem delu tega območja. Izvedba
novogradnje bo možna na osnovi izdelanega prostorsko izvedbenega načrta. Mestna
občina Koper bo na podlagi pobude kupca
začela postopek za sprejetje prostorskega
izvedbenega načrta oziroma za sprejem lokacijskega načrta. Vse stroške lokacijskega
načrta krije kupec. V postopku izdelave lokacijskega načrta ter programa opremljanja,
se bo za zgoraj navedeno območje, ugotovilo katera je manjkajoča komunalna infrastruktura. Kupec ima pravico sklepati z Mestno občino Koper urbanistično pogodbo, s
katero se lahko njegova vlaganja v izgradnjo
manjkajoče infrastrukture kompenzira do višine odmerjenega komunalnega prispevka
na posamezno komunalno infrastrukturo.
9. Zemljišča pod točko 1.6. se nahaja
v ureditvenem območju za poselitev, ki se
ureja po določilih Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih v občini Koper (Uradne objave, št. 19/88 in 24/01), na območju naselja
Ankaran. Zemljišče ni komunalno urejeno.
Manjkajoča komunalna infrastruktura, katero je potrebno urediti je: elektroenergetsko
omrežje, meteorna in fekalna kanalizacija,
telekomunikacijsko omrežje, vodovodno
omrežje ter kolektivna infrastruktura (cestno
telo). Kupec ima pravico sklepati z Mestno
občino Koper urbanistično pogodbo, s katero se lahko njegova vlaganja v izgradnjo
manjkajoče infrastrukture kompenzira do višine odmerjenega komunalnega prispevka
na posamezno komunalno infrastrukturo.
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10. Rok plačila kupnine: najkasneje v 8
dneh po sklenitvi pogodbe oziroma v 8 dneh
po izdaji računa s strani prodajalca. Neupoštevanje pogodbenih rokov plačila s strani
kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina
Koper obdrži vplačano varščino.
11. Kupec pridobi lastninsko pravico po
plačilu celotne kupnine.
12. Vpis v zemljiško knjigo se opravi na
podlagi zemljiškoknjižnega dovolila.
13. Neupoštevanje pogodbenih rokov
plačila s strani kupca je razlog za takojšnjo razvezo prodajne pogodbe, ob kateri si Mestna občina Koper obdrži vplačano
varščino.
14. Obravnavane bodo pisne ponudbe,
ki bodo prispele v zaprti ovojnici na naslov: Mestna občina Koper, Verdijeva 10,
6000 Koper z oznako za javni razpis št.
K4652-325/2005 s pripisom »ponudba
za parcelo št..... k.o....... – Ne odpiraj« do
četrtka 26. januarja 2006 do vključno 11.
ure. Na ovojnici mora biti naveden naziv
oziroma ime ponudnika.
15. Ponudba za nakup zemljišča mora
vsebovati naslednje elemente:
– številko parcele, ki je predmet ponudbe,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne,
– dokazilo o plačani varščini,
– fotokopijo veljavnega osebnega dokumenta in davčno številko za fizične osebe
oziroma izpisek iz sodnega registra in ID št.
za DDV za pravne osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
razpisne pogoje.
16. Ponudniki morajo za resnost ponudbe
vplačati varščino v višini 10% od izhodiščne
cene stavbnega zemljišča brez DDV, katera
mora biti nakazana na podračun proračuna
Mestne občine Koper pri Upravi Republike Slovenije za javna plačila (UJP) – Urad
Koper številka: 01250-0100005794, obvezni
sklic na številko 00 201000. Varščina mora
biti vplačana do 26. januarja 2006 do 11.
ure. Varščina bo neuspelim ponudnikom vrnjena brez obresti v petnajstih dneh po sprejemu sklepa o izbiri, uspelemu ponudniku pa
bo upoštevana pri plačilu kupnine.
17. Ponudba se šteje za popolno, če
vsebuje vse sestavine iz 15. točke javnega
razpisa.
18. Ponudnik lahko ponudbo za nakup
umakne ali jo dopolni do roka za sprejem
ponudbe, ki je določen v javnem razpisu; v
primeru umika ponudbe se plačana garancija za resnost (varščina) ponudbe ne vrne.
19. Odpiranje ponudb in izbira najugodnejšega ponudnika bo komisijska, izbran
bo ponudnik, ki bo ponudil najvišjo ceno za
posamezno zemljišče.
20. O izbiri najugodnejšega ponudnika ali
ponudnikov se obvesti vse ponudnike, ki so
sodelovali na javnem razpisu in sicer v roku
petnajst dni od dneva izbire najugodnejšega
ponudnika. Prodajalec bo sprejel sklep o izboru najugodnejšega ponudnika najkasneje
v roku 15 dni od datuma odpiranja ponudb.
Odločitev župana je dokončna.
21. Mestna občina Koper lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti kadarkoli prekine postopek prodaje, ne da bi za to
navedla razloge.
22. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ali katerimkoli drugim ponudnikom, je izključena.
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23. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnin.
24. Stroške sklenitve pogodbe, davek na
dodano vrednost, stroške notarskih storitev
ter takso za vpis v zemljiško knjigo plača
kupec zemljišča.
25. Mestna občina Koper si obdrži predkupno pravico pri nadaljnji prodaji zemljišča
in služnost za potrebe izgradnje objektov
in omrežja javne komunalne infrastrukture.
Omejitve lastninske pravice se vpišejo v zemljiško knjigo.
26. Za izvedbo javnega razpisa se uporabljajo določbe Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št.
12/03 in 77/03).
27. Javno odpiranje ponudb bo v petek
27. januarja 2006 ob 14. uri v sejni sobi Mestne občine Koper, Verdijeva 10, pritličje.
28. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko interesenti dobijo na Uradu za nepremičnine Mestne občine Koper, tel.
05/66-46-273, v času uradnih ur.
Mestna občina Koper
Št. 068-6/2004-25
Ob-37339/05
Na podlagi 92. člena Statuta občine Zreče (Ur. l. RS, št. 28/99, 11/01, 81/02, 100/03
in 85/04), 46. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) ter sklepa Občinskega sveta občine Zreče z dne 28. 2. 2005 objavlja
Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, Zreče,
ki jo zastopa župan Jožef Košir
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje: stanovanje št. 26
v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Pohorska cesta 1, Zreče, v izmeri
37,81 m2.
2. Cena
Na podlagi uradne cenitve iz novembra
2005 znaša 6,000.000 SIT.
Davek na promet z nepremičninami,
stroške overitve prodajne pogodbe ter stroške zemljiškoknjižnega vpisa nosi kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po načelu
videno kupljeno.
4. Varščina
Ponudniki morajo plačati varščino v višini
10% cene stanovanja na TRR Občine Zreče, št. 01344-0100003613, sklic 7200-011.
Potrdilo o plačilu se priloži ponudbi.
Varščina se izbranemu ponudniku vračuna v kupnino, vsem neuspešnim ponudnikom pa bo brez obresti vrnjena v 15 dneh
od odpiranja ponudb.
5. Pisne ponudbe morajo vsebovati:
Pri prodaji nepremičnine na podlagi javnega zbiranja pisnih ponudb lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani Republike
Slovenije in pravne osebe, ki so registrirane
in imajo sedež v Republiki Sloveniji.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– podatki o ponudniku: naziv kupca in
njegov točen naslov: fizične osebe in samostojni podjetniki morajo v ponudbi navesti
naslednje podatke: ime in priimek, naslov
stalnega bivališča, telefonsko številko, elektronski naslov, EMŠO, davčno številko, številko transakcijskega računa in fotokopijo
osebnega dokumenta, samostojni podjetniki
izpis iz registra Davčne uprave RS, fizične
osebe pa potrdilo o državljanstvu; pravne
osebe pa morajo v ponudbi navesti naslednje podatke: naziv in sedež, telefonsko šte-

vilko, elektronski naslov, davčno številko,
matično številko, številko transakcijskega
računa, podpisnika pogodbe, k ponudbi morajo priložiti tudi izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni. Predložiti
mora tudi potrdilo o plačanih davkih in prispevkih, ki ne sme biti starejše od 8 dni,
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
javne ponudbe,
– dokazilo o plačani varščini,
– dokazila, s katerimi dokazuje izpolnjevanje kriterijev.
6. Sklenitev pogodbe: z izbranim ponudnikom se bo sklenila pogodba najkasneje
v roku 8 dni od dneva, ko je prejel obvestilo
o odločitvi komisije, o izbiri najugodnejšega
ponudnika. Če izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine v predvidenem roku, se šteje, da je od nakupa odstopil, in je pogodba razveljavljena po samem
zakonu. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne plačani del kupnine, ki
ostane po pokritju vseh stroškov, ki so nastali zaradi kupčevega odstopa od nakupa.
Nepremičnina preide v last in posest kupca
šele po plačilu celotne kupnine.
7. Kriteriji za izbiro najugodnejšega ponudnika so:
Prednostna kategorija so kupci, ki imajo stalno prebivališče na območju Občine
Zreče ter kupci, ki z nakupom rešujejo svoj
stanovanjski problem.
V primeru, da več ponudnikov izpolnjuje
navedene kriterije, bodo imeli prednost mladi ponudniki. Za mlado osebo se šteje prosilec sam ali prosilec in njegov partner, ki je
mlajši od 30 let. Za stare do 30 let se štejejo
vsi, ki so rojeni po vključno 1. 1. 1976.
V primeru, da so ti pogoji izenačeni med
dvema ali več ponudniki, bo imel prednost
ponudnik, ki bo ponudil krajši plačilni rok.
V primeru, da so še ti pogoji izenačeni
med dvema ali več ponudniki, bo kot najugodnejši ponudnik štel tisti, ki bo ponudil še
druge dodatne ugodnosti oziroma bo prodajalec ponudnike, ki so podali enakovredne
ponudbe pozval k dopolnitvi ponudbe in bo
nato med pridobljenimi ponudbami izbral
najugodnejšega ponudnika.
8. O izbiri najboljšega ponudnika bo odločeno v petih dneh od dneva, ko je potekel
rok za zbiranje ponudb. Odpiranje ponudb
in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila Komisija za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem Občine Zreče. V primeru, da
komisija oceni, da zgolj na osnovi opredeljenih kriterijev izmed zavezujočih ponudb ne
more izbrati najugodnejšega ponudnika, ali
da je mogoče doseči ugodnejše pogoje razpolaganja, lahko pozove vse ponudnike, da
ponudbo dopolnijo v posameznih elementih.
Komisija po zaključenem postopku predlaga
županu izbor najugodnejšega ponudnika.
9. Rok za plačilo kupnine: izbrani ponudnik mora kupnino plačati najkasneje v
roku 10 dni od sklenitve kupoprodajne pogodbe, in sicer na račun Občine Zreče, št.
01344-0100003613, sklic 7200-011.
10. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem telefonskem dogovoru na tel.
03/757-17-09, kjer so na voljo tudi druge
informacije. Kontaktna oseba je Sandra Korošec.
11. Občina Zreče lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer ponudnikom povrne plačano varščino. Prav tako si
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prodajalec pridržuje pravico, da ne glede
na prejete ponudbe, ne sklene pogodbe z
nobenim ponudnikom ter ponudnikom ne
prizna nobenih stroškov s pripravo pisne
ponudbe.
12. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprtih ovojnicah na naslov: Občina Zreče,
Cesta na Roglo 13b, Zreče z oznako »Ponudba za nakup stanovanja – ne odpiraj«.
Rok za oddajo ponudbe je 15 dni po objavi
razpisa.
Občina Zreče

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 02049-3/2005/7
Ob-37066/05
Konfederacija sindikatov 90 Slovenije se poleg dejavnosti in poklicev določenih z odločbami tukajšnjega ministrstva št. 121-02-110/93 z dne 30. 8. 1993,
02049/005/2002, 02049/006/2002 z dne
13. 3. 2003 in 121-02-110/93 z dne 16. 7.
2003 določi kot reprezentativni sindikat v
dejavnosti obrambe.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 101-18/2005
Ob-37059/05
Pravila sindikata podjetja Elektro
Gorenjska Kranj, ki se hranijo v Upravni enoti Kranj na podlagi odločbe št.
121-40/93-08/VS z dne 22. 6. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 24, se z dnem 27. 12. 2005
izbrišejo iz evidence hrambe statutov sindikatov.
Št. 101-4/2005/2-1402
Ob-37061/05
Pravila ZSSS Sindikata Osnovne šole
Velika Dolina, s sedežem na Veliki Dolini
30, se izbrišejo iz evidenčne knjige pravil
oziroma statutov sindikatov, ki se vodi pri
Upravni enoti Brežice, pod šifro 024-23/93.
Št. 101-17/2005
Ob-37062/05
Pravila o organiziranosti in delovanju
sindikata družbe Živila Kranj, ki se hranijo v Upravni enoti Kranj na podlagi odločbe
št. 121-92/93-08 z dne 29. 11. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 88, se z dnem 27. 12. 2005
izbrišejo iz evidence hrambe statutov sindikatov.
Št. 101-2/2005-5
Ob-37064/05
Statut sindikata Neodvisni sindikati
Slovenije Dravinjski dom Slovenske Konjice, s sedežem Celjska cesta 2, Slovenske Konjice, ki je hranjen pri Upravni
enoti Slovenske Konjice na podlagi odločbe številka 028-3/95-1 in vpisan v evidence
statutov sindikatov pod zaporedno številko
44 z dne 17. 5. 1995, se izbriše iz evidence
statutov sindikatov.

Št. 101-6/2005
Ob-37206/05
Pravila sindikata Neodvisnost konfederacija novih sindikatov Slovenije
– SONE Nuklearne elektrarne Krško, Vrbina 12, Krško, ki so bila z odločbo št.
5-013-6/94, z dne 15. 3. 1994, vzeta v hrambo pri Občini Krško, vpisana v evidenco pod
zap. št. 51, z matično številko 1422011, se
vzamejo iz hrambe in izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-5/2005/2-1402
Ob-37207/05
Pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovne šole Velika Dolina, Velika Dolina 30,
Jesenice na Dolenjskem, so dne 22. 12.
2005 sprejeta v hrambo pri Upravni enoti
Brežice in vpisana v evidenci pravil oziroma
statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna enota
Brežice pod zap. št. 2/2005.

Odločbe in sklepi
po ZPOmK
Št. 306-116/2005-6
Ob-37205/05
Urad RS za varstvo konkurence je dne
28. 12. 2005 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni
list RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Zavarovalnica Triglav, d.d., Miklošičeva
cesta 19, Ljubljana, in Slovenijales, družba za trgovino in druge storitve, d.d., Dunajska cesta 22, Ljubljana, skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo večinskega lastniškega deleža družbe
Slovenijales s strani Zavarovalnice Triglav
in njene odvisne družbe Triglav, finančna
družba, d.d. Zavarovalnica Triglav je preko
svoje odvisne družbe Triglav, finančna družba, d.d., na podlagi nakupa delnic družbe
Slovenijales na organiziranem trgu, pridobila posreden nadzor in kontrolni interes nad
družbo Slovenijales, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee
drugega odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-37045/05
V skladu z 12. in 64. členom Zakona
o medijih, Evropski inštitut za komuniciranje in kulturo (Euricom) kot izdajatelj revije
Javnost-The Public objavlja imena oseb,
ki imajo v njegovem premoženju več kot
petodstotni delež. Naslednje fizične osebe imajo kot ustanovitelji inštituta vsak po
16,66-odstotni delež:

Št.

1-2 / 6. 1. 2006 /

Stran 49

1. Andrew Calabrese, 287 Campus Box,
Boulder, Colorado 80309-0287, ZDA,
2. Hanno Hardt, Gornji trg 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
3. Nick Jankowski, Jacob van Lennepkade t.o. 166, 1054 ZX Amsterdam, Nizozemska,
4. Colin Sparks, 39 Sylthan Avenue, London N225 JA, Velika Britanija,
5. Slavko Splichal, Smrekarjeva 35, 1000
Ljubljana, Slovenija,
6. Michael Traber, 357 Kennington Lane,
London SE11 5QY, Velika Britanija.
Ustanovitelji so tudi člani upravnega odbora inštituta.
Št. 18/05
Ob-37046/05
Ime izdajatelja: Koroški radio d.o.o. Slovenj Gradec, Meškova 21, 2380 Slovenj
Gradec.
Pravne in fizične osebe z več kot 5% lastniškim deležem: Infonet media d.d., Cesta
na Brdo 27, 1000 Ljubljana – 42,60%.
Uprava: Danilo Vute, direktor.
Ob-37335/05
Izdajatelj medijev (GLOSS Slovenija,
GLOSS Hrvaška): Image management
d.o.o., Jamova 19, 1000 Ljubljana.
Lastnik:
– Vera Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljub
ljana (50% lastniški delež),
– Tea Hegeduš, Jamova 19, 1000 Ljub
ljana (50% lastniški delež).

Objave
gospodarskih družb
Ob-37048/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, uprava družbe
Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana,
Dunajska cesta 107, objavlja
obvestilo
da je bila Okrožnemu sodišču v Ljubljani, dne 27. 12. 2005, predložena pogodba
o pripojitvi družbe Savski otok, d.o.o., kot
prevzete družbe k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., kot prevzemni družbi, ki jo
je pred tem pregledal nadzorni svet prevzemne družbe.
Delničarjem družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., sporočamo, da lahko na sedežu
družbe pregledajo listine kot jih določa drugi
odstavek 516. člena Zakona o gospodarskih
družbah ter hkrati opozarjamo na njihove
pravice iz četrtega odstavka 516. člena in
tretjega odstavka 528. člena Zakona o gospodarskih družbah.
Uprava Poslovnega sistema
Mercator, d.d.
Ob-37049/05
Skladno z določilom prvega odstavka
516. člena in določilom 528. člena Zakona o gospodarskih družbah, direktor družbe
Savski otok, d.o.o., Naklo, Cesta na Okroglo
3, objavlja
obvestilo
da je bila Okrožnemu sodišču v Kranju, dne 27. 12. 2005, predložena pogodba
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o pripojitvi družbe Savski otok, d.o.o., kot
prevzete družbe k družbi Poslovni sistem
Mercator, d.d., kot prevzemni družbi in edinemu družbeniku prevzete družbe, ki jo je
pred tem pregledal nadzorni svet prevzemne družbe.
Direktor družbe Savski otok, d.o.o.
Ob-37418/05
Uprava družbe Kroj, Izdelovanje tekstilnih izdelkov d.d., Ljubljana, s sedežem
v Ljubljani, Tržaška cesta 118, 1000 Ljub
ljana
obvešča in poziva
vse delničarje družbe, ki so bili glede
na stanje njihovih delnic v centralnem registru Klirinško depotne družbe na dan 7. 11.
2005, delničarji družbe, da imajo pravico do
prodaje sorazmernega dela delnic.
Na podlagi sprejetega sklepa na 11. redni skupščini družbe Kroj d.d. Ljubljana, dne
7. 11. 2005, o zmanjšanju osnovnega kapitala družbe z umikom delnic, se osnovni
kapital družbe zmanjša za 196,943.000 SIT,
s sedanjih 246,943.000 SIT na 50,000.000
SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z umikom 196.943 delnic, ki jih bo družba
pridobila na podlagi sklepa skupščine.
Delničarji imajo prednostno pravico do
prodaje svojih delnic v številu, ki ustreza
deležu njihove udeležbe v osnovnem kapitalu in ki jih družba namerava pridobiti na
podlagi sklepa skupščine (v nadaljevanju:
sorazmerni del delnic). Celo število delnic, ki
jih ima pravico prodati posamezni delničar,
se določi z zaokroževanjem navzdol. Prednostno pravico do prodaje sorazmernega
dela delnic imajo delničarji družbe glede na
stanje njihovih delnic v centralnem registru
Klirinško depotne družbe na dan sprejetja
tega sklepa na skupščini družbe, to je na
dan 7. 11. 2005.
Uprava s to objavo v Uradnem listu RS:
a) obvešča delničarje družbe, da imajo pravico do prodaje sorazmernega dela
od 196.943 delnic, ki jih namerava pridobiti
družba na podlagi sklepa skupščine,
b) delničarje družbe bo obvestila tudi s
priporočenim pismom, da imajo pravico do
prodaje sorazmernega dela delnic, ki jih namerava družba pridobiti na podlagi sklepa
skupščine, in tudi o tem, kakšno število delnic ta del predstavlja, ter
c) jih poziva, da družbi z zavezujočo ponudbo ponudijo v odkup sorazmerni, del delnic pod naslednjimi pogoji:
– cena za eno delnico je 1.765 SIT,
– pogodbe o prodaji in nakupu delnic se
sklenejo takoj po poteku 6 mesecev, od dneva objave vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in, ko je bilo
upnikom, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in, ki so terjatve
pravočasno prijavili, zagotovljeno poplačilo
ali zavarovanje njihovih terjatev,
– družba izvede plačilo na transakcijske
račune delničarjev družbe v roku 8 dni po
podpisu pogodb,
– delničar družbe je dolžan na svoje stroške prenesti delnice na družbo v roku 3 dni
po podpisu pogodbe.
Pogodb se ne sklene v primeru, da družba upnikom, katerih terjatve so nastale pred
objavo vpisa sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni register in ki so terjatve
pravočasno prijavili, ne more zagotoviti poplačila ali zavarovanja njihovih terjatev.
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Družba sprejme ponudbo za manjše število delnic, pri čemer od vseh delničarjev
odkupi enak delež njihovega sorazmernega
dela delnic, kolikor zaradi zagotovitve poplačila ali zavarovanja terjatev upnikov, ali
zaradi drugih okoliščin, vrednost likvidnih
sredstev družbe ne zadošča več za odkup
predvidenega števila delnic.
Delničarji družbe imajo pravico izkoristiti
prednostno pravico do prodaje sorazmernega dela delnic v roku 30 dni od dneva
objave tega poziva. Delničarji družbe uresničijo prednostno pravico tako, da družbi
posredujejo zavezujočo ponudbo, tako da
družba navedeno ponudbo prejme do poteka 30-dnevnega roka od te objave.
Delničarji imajo pravico ponuditi družbi
v odkup tudi večje število delnic, kot znaša njihov sorazmerni del od 196.943 delnic
(dodatno ponujene delnice). Kolikor vsi delničarji ne bodo izkoristili prednostne pravice
do prodaje sorazmernega dela delnic, lahko
družba manjkajoče delnice odkupi od delničarjev, ki so ponudili večje število delnic, in
sicer na način, da od vseh delničarjev odkupi enak delež dodatno ponujenih delnic.
V primeru, da v skladu z navedenim ni
odkupljenih vseh 196.943 delnic družbe, je
nadzorni svet pooblaščen, da glede na dejansko število odkupljenih delnic ustrezno
prilagodi sklep o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Kroj, d.d., Ljubljana
uprava družbe

Sklici skupščin
Ob-37419/05
Popravek
V obvestilu članom Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., objavljenem v Uradnem listu RS, št. 120-121 z dne 30. 12.
2005, Ob-36034/05, se popravi drugi odstavek tako, da se datum skupščine pravilno
glasi: 1. 2. 2006.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
mag. Marko Jaklič
predsednik uprave
mag. Franc Henigman
član uprave
Ob-37050/05
Na podlagi 40. člena Statuta delniške
družbe Tovarne vozil in toplotne tehnike Maribor d.d. in v skladu z določili Zakona o
gospodarskih družbah sklicujem
11. skupščino
delniške družbe Tovarne vozil in
toplotne tehnike Maribor d.d.,
ki bo, v četrtek, 9. februarja 2006, s pričetkom ob 15. uri, v prostorih družbe v Mariboru, Preradovičeva ulica 22.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine. Izvoli se predlagani predsednik
skupščine in predlagana preštevalca glasov.
Skupščini bo prisostvovala vabljena notarka Breda Horvat.
2. Sprejem sklepov o rednem zmanjšanju osnovnega kapitala.

1. Predlog sklepa: po predlogu uprave in
nadzornega sveta se izvede redno zmanjšanje osnovnega kapitala, in sicer:
a) Osnovni kapital družbe v znesku
769,775.000 SIT se zmanjša za 240,000.000
SIT na 529,775.000 SIT. Zmanjšanje osnovnega kapitala družbe se izvede zaradi prevelikega obsega kapitala glede na obseg
poslov družbe in glede na druge naloge
družbe.
b) Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede z razveljavitvijo vseh delnic družbe in z
nadomestitvijo teh delnic z novimi delnicami
z nominalno vrednostjo 1.000 SIT (združitev
delnic), ki dajejo njihovim imetnikom enake
pravice, kot so po statutu veljale za razveljavljene delnice. Združitev delnic se izvede po
stanju delniške knjige družbe osmi dan po
prejemu sklepa sodišča o vpisu zmanjšanja
osnovnega kapitala v sodni register.
c) Zamenjava razveljavljenih delnic
se izvede v razmerju ena nova delnica za
1,45302250955594000 razveljavljene delnice.
d) Predložene delnice, ki ne dosežejo
potrebnega števila, da bi bile nadomeščene
z novimi delnicami, se izplačajo delničarjem
pod enakimi pogoji, kot je to določeno v točki e tega sklepa.
e) Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala se imetnikom razveljavljenih delnic izplača 1.000 SIT na razveljavljeno delnico.
Plačila delničarjem bodo opravljena po izteku šestih mesecev od objave vpisa sklepa
o zmanjšanju osnovnega kapitala v sodni
register, in potem, ko je bilo upnikom, ki so
se pravočasno javili, zagotovljeno poplačilo
ali zavarovanje.
f) Upnike, katerih terjatve so ali bodo nastale pred objavo vpisa sklepa o zmanjšanju
osnovnega kapitala v sodni register, se z
objavo opozori na pravico, da lahko zahtevajo zavarovanje, če svoje terjatve v šestih
mesecih po objavi sklepa prijavijo, kolikor ne
bi mogli biti poplačani.
g) Skupščina družbe pooblašča upravo
družbe, da v zvezi z izvedbo zmanjšanja
osnovnega kapitala družbe odkupi od delničarjev posledično nastale delne pravice po
ceni 1.000 SIT za eno delnico.
2. Predlog sklepa:
Pooblasti se nadzorni svet družbe, da
uskladi besedilo in izdela čistopis Statuta
družbe TVT Maribor d.d., v skladu s sprejetimi sklepi.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo samo tisti
delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki,
ki pisno prijavijo svojo udeležbo osebno ali
s priporočeno pošiljko najmanj tri dni pred
zasedanjem skupščine v tajništvu družbe.
Pozivamo udeležence, da se pol ure pred
pričetkom zasedanja skupščine prijavijo v
tajništvu družbe, kjer bodo s podpisom na
seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo
prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1.
točke, se glasuje z glasovnicami.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra.
Delničarje prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim toč-

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
kam dnevnega reda pisno, z obrazložitvijo,
sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi
sklica.
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave
vsak delovni dan od 9. od 12. ure od dneva
objave sklica do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se bo ponovno sestala po polurnem odmoru. V tem primeru bo skupščina
veljavno odločala ne glede na morebitno
nesklepčnost.
TVT Maribor d.d.
uprava družbe

Zavarovanja
SV 406/05
Ob-37425/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 28. 12. 2005, opr.
št. SV-406/05, je bilo 54,77 m2 veliko stanovanje št. 38, v II. nadstropju stanovanjske
hiše Ulica Kozjanskega odreda 11, Rogaška Slatina, stoječe na parc. št. 621 k.o.
Rogaška Slatina, last Majcenič Marije, Ulica
Kozjanskega odreda 11, Rogaška Slatina,
na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 34/91 z dne 19. 11. 1991,
v zvezi s potrdilom z dne 25. 5. 2000 in
sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v
Šmarju pri Jelšah z dne 26. 4. 2005, opr. št.
D 7/2005, zastavljeno v korist Banke Celje
d.d., 3000 Celje, Vodnikova 2, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,800.000 SIT s pripadki.
SV 772/05
Ob-37426/05
Na podlagi notarskega zapisa notarke
mag. Nine Češarek, opr. št. SV 772 /05 z
dne 29. 12. 2005, je bilo stanovanje št. 6,
v prvem nadstropju stanovanjske hiše na
naslovu Turjaško naselje 2 v Kočevju, ki v
skupni izmeri obsega 66,95 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, last kreditojemalke Kozina Mojce, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 1/92
z dne 1. 7. 1992, sklenjene med Tiskarno
Kočevski tisk kot prodajalcem in Seuček
Josipom ter Seučel Marijo kot kupcema in
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 12.
2005, sklenjene med Seuček Miroslavom in
Seuček Josipom kot prodajalcema in Kozina
Mojco kot kupcem, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana,
MŠ 5446546, za zavarovanje denarne terjatve do kreditojemalca v višini 50.000 CHF
s pripadki.
SV 724/05
Ob-37427/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Škovrlj iz
Ptuja, opr. št. SV 724/05 z dne 28. 12. 2005,
je bila nepremičnina, ki še ni vpisana v zemljiški knjigi E Okrajnega sodišča na Ptuju,
in sicer je to poslovni prostor v pritličju levo v
stavbi Zelenikova ulica 1, na Ptuju, v izmeri
37,79 m2, ki stoji na parc. št. 1230, pripisani
k z.k .vl. št. 729 k.o. Ptuj, katerega lastnik
do celote je zastavitelj Vladimir Sitar, stanujoč Videm 11, Videm pri Ptuju, na podlagi
prodajne pogodbe št. 360-02-24/04-506 z
dne 13. 12. 2005, sklenjene med Mestno

občino Ptuj, kot prodajalko ter Vladimirjem
Sitarjem, kot kupcem, zastavljena v korist
upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d.,
Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka
5860580, za zavarovanje denarne terjatve v
znesku 14.700 EUR s p.p.
SV 3180/2005
Ob-37428/05
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nade Kumar
iz Ljubljane, opr. št. SV-3180/2005 z dne
29. 12. 2005, je bilo stanovanje v stanovanjski hiši št. 10/13 v I. nadstropju v izmeri 66,31 m2, na naslovu Belokranjska
ul. 10, Ljubljana, parc. št. 1671, k.o. Bežigrad, v lasti zastaviteljice Jelke Galli,
EMŠO 2009950505405, Belokranjska ul.
10, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 36-02/91-4
z dne 7. 11. 1991, sklenjene s prodajalcem
Svetom zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmatinova 4, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Raiffeisen Krekova banka
d.d., Slomškov trg 18, Maribor, mat. št.
5706491, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 147.959,92 CHF, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije
na dan plačila, vse s pripadki.
SV 720/05
Ob-37429/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa, sporazuma o ustanovitvi
zastavne pravice notarja Andreja Doklerja iz
Brežic, Maistrova 2, opr. št. SV 720/05 z dne
29. 12. 2005, je bila nepremičnina, ki v naravi predstavlja stanovanje s pomožnim prostorom št. 16, v 5. etaži v izmeri 59,81 m2 in
ki sestoji iz kuhinje v izmeri 10,08 m2, sobe
15,40 m2, sobe 15,40 m2, sobe 15,20 m2, hodnika 7,20 m2, kopalnice 4,20 m2, shrambe
1,55 m2, balkonu v izmeri 2,97 m2 in drugih
prostorov 1,10 m2 ter pomožnega prostora v
večstanovanjski stavbi na Maistrovi ulici 8 v
Brežicah, stoječi na parc. št. 317/4, vpisani v
vl. št. 487 k.o. Brežice in parc. št. 318/4, vpisani v vl. št. 525 k.o. Brežice ter pomožnih
prostorov, določenih v skladu z metodologijo
o ugotavljanju vrednosti stanovanj ter sorazmernemu delu skupnih prostorov, skupnih
delov in naprav in funkcionalnega zemljišča, katerega lastnik je Semenič Roman,
stanujoč Kregarjeva ulica 1, Brežice, EMŠO
0110975500330, na osnovi kupne pogodbe z dne 5. 12. 2005, sklenjene z Šetinc
Brankom kot prodajalcem, kateri je pridobil
kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št. 36201/071/92 z dne 15. 12. 1992
in aneksom z dne 28. 2. 2001, aneksom z
dne 28. 2. 2001 in aneksom z dne 15. 12.
1992 ter Semenič Romanom kot kupcem,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
matična številka 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s
pripadki.
SV 1438/05
Ob-37430/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz
Kopra, opr. št. SV 1438/05 z dne 28. 12.
2005, je bil poslovni prostor na naslovu Pristaniška 11A, 6000 Koper, poslovni prostor z
obstoječo namembnostjo: storitvene dejavnosti – frizerstvo, v izmeri 27,84 m2, ki leži
v pritličju stavbe in predstavlja 1/10 stavbe,
stavba stoječa na parc. št. 988, vpisana v
z.k. vl. št. 221, k.o. Koper, last Poljak Jožefe, lastnine pridobljene na podlagi prodajne pogodbe št. K3612-13/2004 z dne
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12. 7. 2004 in zemljiškoknjižnega dovolila
št. K3612-13/2004 z dne 7. 7. 2004, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do
dolžnice Pojak Jožefe s.p. v višini 67.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila glavnice s pripadki, z obrestmi sestavljenimi iz
6-mesečnega Euriborja in pribitka v višini
4% letno, kar na dan 19. 12. 2005 znaša
6,597% letno, z zapadlostjo prve anuitete
1. 2. 2006 in zadnje anuitete 1. 1. 2021 in
ostalimi pogoji vračila, kot izhaja iz kreditne
pogodbe št. 5187/0007088-00 z dne 19. 12.
2005, s klavzulo izvršljivosti, v korist upnice
Kärntner Sparkasse AG, Celovec, Podružnica v Sloveniji, m.š. 1430564, s sedežem v
Ljubljani, C. v Kleče 15.
SV 1458/05
Ob-37431/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ferligoj Drava iz Kopra, opr. št. SV 1458/05 z dne 29. 12. 2005,
je bil poslovni prostor št. 4A, v pritličju poslovno stanovanjskega objekta »Center za
Gradom« z naslovom Beblerjeva ul. 5, Koper, v izmeri 78 m2, stavba stoječa na parc.
št. 249, 261 in 262, katastrska občina Semedela, solast Vekić Zorana in Brakič Alme,
lastnine pridobljene na podlagi pogodbe o
izročitvi poslovnega prostora v objektu Center za Gradom številka CzG-19/A-90 z dne
30. 10. 1990 in pogodbe o prodaji nepremičnine z dne 23. 12. 1992, zastavljeno v zavarovanje terjatve upnice do dolžnika Azzurro
bar Zoran Vekić s.p. v višini 7,000.000 SIT
glavnice s pripadki, z obrestno mero 6,65%,
z zapadlostjo zadnjega obroka 30. 12. 2020,
v korist upnice družbe Gorica leasing d.o.o.,
m.š. 5389739, s sedežem Nova Gorica, Cesta 25. junija 1J.
SV 750/05
Ob-37432/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi iz
Lendave, opr. št. SV 750/05 z dne 29. 12.
2005, je bilo stanovanje številka 14, v II.
nadstropju v stanovanjski hiši v Kranjčevi
ulici 8 v Lendavi, v izmeri 82,80 m2, ki stoji
na parceli številka 4399, vpisane v vložek
številka 96, katastrska občina Lendava, v lasti Legčević Darka, EMŠO 0905954330128,
Kranjčeva ulica 8, 9220 Lendava, do 1/1,
ki ga je pridobil na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 91 z dne
26. 8. 1993, sklenjene z Nafto Lendava, Rudarska 1, 9220 Lendava, kot prodajalcem
in dolžnikom zastaviteljem kot kupcem, zastavljeno v korist Raiffeisenbank Feldbach
– Bad Gleichenberg, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, 8330 Feldbach, Hauptplatz 18, Avstrija, EIŠ 2056119,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
15.000 EUR s pripadki.
SV 1762/2005
Ob-37433/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1762/2005 z dne
29. 12. 2005, je stanovanje št. 1, v III. in
I. etaži skupne velikosti 48,20 m², ID št.
0660-04433/001, pripisanem pri podvložku
št. 1916/1 v objektu v Mariboru, Limbuška
169, zgrajenem na parc. št. 484/3 k.o. Studenci, last Kramer Martine, stanujoče Maribor, Maistrova 16, na temelju kupoprodajne
pogodbe z dne 9. 12. 2005, zastavljeno
v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje
denarne terjatve v višini 11,000.000 SIT
s pp.
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SV 1763/2005
Ob-37434/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1763/2005 z dne
29. 12. 2005, je stanovanje v III. nadstropju v izmeri 104,99 m², s kletnim prostorom v izmeri 10 m², ki se nahaja v stavbi v
Mariboru, Tyrševa 14, ID stavbe 9999/37,
ki je pripisana pri vl. št. 756/1 k.o. Maribor Grad, last Kraut Bojana, stanujočega
Maribor, Tyrševa 14, na temelju prodajne
pogodbe z dne 19. 12. 2005, zastavljeno
v korist Kärntner Sparkasse AG, Celovec,
Podružnice v Sloveniji, za zavarovanje denarne terjatve v višini 75.150 EUR s pp, v
SIT protivrednosti po srednjem tečaju BS
na dan plačila.
SV 1777/2005
Ob-37435/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 1777/2005 z dne
30. 12. 2005, je stanovanje št. 13/III v izmeri
92,92 m², v objektu v Mariboru, Smetanova
36 – parc. št. 1471 k.o. Koroška vrata, solast Goričan Pokrivač Katarine, stanujoče
Vipava, Gregorčičeva 9 in Pokrivač Izidorja,
stanujočega Gomila pri Kogu 55, na temelju
prodajne pogodbe z dne 7. 12. 2005, zastavljeno v korist Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 21,000.000
SIT s pp.
SV 1035/05
Ob-37436/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1035/05 z dne 29. 12.
2005, je nepremičnina, stanovanje št. 2,
v izmeri 49,30 m2, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjske stavbe v Pekrah, Na gorco 49, stoječe na parc. št. 39/1, vpisani pri
vl. št. 500, k.o. Pekre, katere lastnika vsak
do 1/2 sta Ernest in Irena Meznarič, oba
stanujoča Na gorico 49, Pekre, Limbuš, na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 11/99 z
dne 21. 7. 1999, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Eibiswald – St. Oswald,
reg. zadruga z omejeno odgovornostjo,
Republika Avstrija, id. št. 1870793, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov
Ernesta in Irene Meznarič, oba stanujoča
Na gorco 49, Pekre, Limbuš, v višini 31.000
EUR v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, s
pripadki.
SV 1033/05
Ob-37438/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1033/05 z dne 29. 12.
2005, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 47, v skupni izmeri 56,96 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom, ki se nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Letonjeva ulica 4, stoječe na
parc. št. 1126/1, k.o. Sp. Radvanje, ki je
last Mitarja in Milice Glamočić, oba stanujoča Letonjeva ulica 4, Maribor, vsakega
do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe št.
3243/93 z dne 14. 5. 1993, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Mitarja in Milice Glamočić,
oba stanujoča Letonjeva ulica 4, Maribor,
v višini 7.000 EUR v tolarski protivrednosti
po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan
plačila, s pripadki.
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SV 1971/2005
Ob-37439/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1971/2005 z
dne 29. 12. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka S25, v V. etaži, v izmeri
47,54 m2, (neto+balkon), s pripadajočo kletno shrambo v I. etaži številka 25, v izmeri
3,08 m2 ter parkirno mesto številka 25 v
izmeri 12,50 m2 v (kletni) I. etaži, vse v poslovno stanovanjskem objektu z apartmaji v
katastrski občini Zgornje Radvanje, ob Pohorski cesti v Mariboru, na zemljišču parcele številka 898, katastrska občina Zgornje
Radvanje, ki je last dolžnika in zastavitelja
Novak Zmaga, EMŠO 0112966500436, stanujočega Maribor, Besednjakova ulica 003,
do 1/1, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji posameznega dela stavbe številka
AP/S25, sklenjene dne 29. 11. 2005, s prodajalcem Konstruktor v.g.r. d.o.o., Miklavška
cesta 59A, 2311 Hoče, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 23,082.000 SITs pripadki.
SV 1972/2005
Ob-37440/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1972/2005 z dne
29. 12. 2005, je bila nepremičnina, enosobno stanovanje št. A-1N.3 v I. nadstropju v
izmeri 40,44m2, s teraso v izmeri 8,72 m2
in pomožnim prostorom – kletno shrambo
št. A-1N.3a, v stanovanjskem objektu A, s
komercialnim nazivom “Male Hoče”, zgrajenem na parc. št. 679/2, k.o. Spodnje Hoče,
ki je last zastavitelja Mišič Timoteja do 1/1,
na podlagi prodajne pogodbe št. S-14/2005
z dne 22. 7. 2005, sklenjene s prodajalcem
MTB d.o.o. Maribor, zastavljena v korist
upnice Nove kreditne banke Maribor d.d.,
Ulica Vita Kraigherja 004, Maribor, matična
št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,500.000 SIT s pripadki.
SV 1975/2005
Ob-37441/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 1978/2005 z dne 29. 12.
2005, je bilo stanovanje številka S12 v IV.
etaži, v izmeri 44,06 m2 (neto+balkon), s
pripadajočo kletno shrambo v I. etaži št.
012, v izmeri 3,02 m2, identifikacijska številka 240/014, parkirno mesto št. 12, v izmeri
12,50 m2 v (kletni) I. etaži, identifikacijska
številka 240/042, stanovanje številka S13
v IV. etaži, v izmeri 44 m2 (neto+balkon),
s pripadajočo kletno shrambo v I. etaži št.
013, v izmeri 3,02 m2, identifikacijska številka 240/015, parkirno mesto št. 13 v izmeri
12,50 m2, v I. etaži, identifikacijska številka
240/043, stanovanje številka S11 v IV. etaži,
v izmeri 44 m2 (neto+balkon), s pripadajočo
kletno shrambo v I. etaži št. 011, v izmeri
3,35 m2, identifikacijska številka 240/013,
parkirno mesto št. 11, v izmeri 12,50 m2
v (kletni) I. etaži, identifikacijska številka
240/041, stanovanje številka S10 v IV. etaži,
v izmeri 44 m2 (neto+balkon), s pripadajočo
kletno shrambo v I. etaži št. 010, v izmeri
3,35 m2, identifikacijska številka 240/012,
parkirno mesto št. 10, v izmeri 12,50 m2
v (kletni) I. etaži, identifikacijska številka
240/040, vse v poslovno stanovanjski objektu z apartmaji, ki stoji na parceli številka
898, katastrska občina Zgornje Radvanje,
katerega lastnica je družba Kačar d.o.o., s

sedežem Preradovičeva 022, Maribor, matična številka 1767623, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
058, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v
višini 267.137 EUR s pripadki.
SV 1893/2005
Ob-37448/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 1893/2005 z dne
20. 12. 2005, je bila nepremičnina, stanovanje številka 25, v 5. nadstropju v zmeri
55,04 m2, s pripadajočo kletno shrambo številka 25 v izmeri 4,88 m2, kar vse se nahaja v večstanovanjskem objektu na naslovu
Kardeljeva cesta 079, 2000 Maribor, zgrajenem na parceli številka 364, katastrska
občina Spodnje Radvanje, ki je last zastaviteljev Pristovnik Darka do 1/2 od celote in
Biserke Pristovnik do 1/2 od celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 16. 1. 1996,
sklenjene s prodajalcema Markuš Ljubico in
Markuš Borisom, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., Ulica
Vita Kraigherja 004, Maribor, matična št.
5860580, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 7,050.000 SIT s pripadki.
SV 1/06
Ob-37449/05
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 1/06 z dne 4. 1. 2006, je
enosobno stanovanje št. 6 v izmeri 32,10 m2,
v kletni etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Župančičeva ulica 19, Kranj, stoječe
na parc. št. 61/9 k.o. Huje, last zastavitelja
Saša Ilieva, Planina 10, Kranj, na temelju
prodajne pogodbe št. 1312/05 z dne 13. 12.
2005, sklenjene s prodajalcema Miro Miljić
in Slobodanom Miljićem, oba Župančičeva
ulica 19, Kranj, zastavljeno v korist upnice
Posojilnice – Bank Zila, registrirana zadruga
z omejenim jamstvom, Kreditbank Gailtal,
registrierte Genossenschaft mit beschraenkter Haftung, s sedežem Kaiser – Josef
– Platz 6, A – 9500 Villach/Beljak, enolična
identifikacijska številka 1900498, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 35.000
EUR, z letno obrestno 6,628% in je vezana
na trimesečni Euribor s pribitkom 4,50 in z
dokončno zapadlostjo dne 30. 6. 2020.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 42/2005
Os-37051/05
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 42/2005 dne 22. 12. 2005 na podlagi prvega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL) začelo stečajni postopek nad dolžnikom Žerjav, turizem in trgovina, d.o.o., Rateče
39, Rateče, šifra dejavnosti 63.300, matična
številka 5425344 in postopek z istim dnem
zaključilo.
Zoper sklep se upniki lahko pritožijo v 15
dneh po objavi tega oklica.
Po pravnomočnosti se dolžnik izbriše iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 22. 12. 2005
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St 60/2005
Os-37052/05
To sodišče je s sklepom, opr. št.
St 60/2005 dne 23. 12. 2005 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Varnost Kranj, kranjska varnostna družba,
d.d., Kranj, Bleiweisova 20, Kranj, matična št.: 5174473, davčna št.: 39614310, šifra
dejavnosti: 74.600.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, naj sodišču z obrazloženo vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazili v roku 30 dni
po objavi tega oklica prijavijo svoje terjatve
in vlogi priložijo dokazilo o plačilu predpisane sodne takse za prijavo.
Upniki lahko z obrazloženo vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku
30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Člani upniškega odbora so:
1. G7, družba za varovanje, d.o.o., Špruha 33, 1236 Trzin,
2. Abanka Vipa, d.d., Slovenska cesta
58, 1517 Ljubljana,
3. Republika Slovenija, ki jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v
Kranju,
4. Banka Koper, d.d., Pristaniška ulica
14, 6502 Koper,
5. Miro Erzin, Beleharjeva 51, 4208 Šenčur – predstavnik delavcev.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko sodišča
dne 23. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 12. 2005
St 78/2005
Os-37053/05
To sodišče je s sklepom St 78/2005 dne
21. 12. 2005 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom ITA d.o.o., Pečinska ul. 10,
Ljubljana, matična številka 5325196, davčna številka 38678683.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 12. 2005
St 92/2005
Os-37054/05
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Ferina, podjetje za proizvodnjo, storitve in trgovino d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš, ki se vodi pri tukajšnjem sodišču pod opr. št. St 92/2005
za dne 20. 1. 2006 ob 9.30 v sobi št. 253/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 12. 2005
St 40/2005
Os-37055/05
1. Z dnem 23. 12. 2005 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Kovač ogrevalni sistemi Moravske Toplice
d.o.o., Moravska Toplice, Dolga ulica 103
(matična številka 5531438, davčna številka
27024091).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, Boračeva 50.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mescev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ

38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo
plačati pravne osebe na račun sodnih taks
št. 01100-1000339014, fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 011001000338529, sklic na številko 11 422007110006-51100405.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 27. 3. 2006 ob 9.15 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 23. 12. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 12. 2005
St 34/2005
Os-37056/05
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Toskana gostinstvo in turizem d.o.o.,
Črešnjevci 232, Gornja Radgona – v stečaju (matična številka 1192884, davčna številka 94483604) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev razpisan za dne 6. 3. 2006 ob 9. uri se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 12. 2005
St 45/2005
Os-37057/05
To sodišče je dne 27. 12. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 45/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Oblačila ČIB
– 2000, Proizvodnja tekstilnih izdelkov,
d.o.o., Industrijska cona 2, Bovec, davčna
št. 83459774, matična številka 5939437000,
šifra dejavnosti 18.210.
Stečajna upraviteljica je Ksenja Toplikar
Zorn, univ. dipl. ekon. iz Vrtojbe, Obmejna
cesta 58, 5290 Šempeter pri Novi Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki
prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih
terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT. Do vrednosti
10.000 SIT se sodna taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na original prijave,
nad navedenim zneskom, pa so upniki dolžni
sodno takso poravnati na TRR št. 011001000-339014, sklic na št. 11 42218-711000600004505. Prijava terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 16. 3.
2006 ob 8.45 v sobi 310/III tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 27. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 2005
St 217/2005
Os-37208/05
To sodišče je s sklepom St 217/2005 dne
28. 12. 2005 začelo stečajni postopek nad
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dolžnikom Husić Djevad s.p., Partizanska
c. 26A, Trbovlje, matična številka 1618709,
davčna številka 67398863, ter nato z istim
sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005
St 32/2005
Os-37325/05
1. Z dnem 29. 12. 2005 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Zidarstvo, prevozništvo in storitve z lahko in
težko gradbeno mehanizacijo Alojz Felbar s.p., Strehovci 23, Dobrovnik (matična številka 5147885, davčna številka
71735879).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva te objave
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi
je potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo
plačati pravne osebe in zasebniki na račun
sodnih taks št. 01100-1000339014, fizične
osebe in zasebniki na račun sodnih taks
št. 01100-1000338529, sklic na številko 11
42200-7110006-51100325.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 3. 4. 2006 ob 9. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 12. 2005 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 12. 2005
St 13/2000
Os-37331/05
To sodišče v stečajni zadevi zoper dolžnika LO - MI, s.p., Lojk Mitja, trgovina
– prevozi, Cesta 15. septembra 4, Nova
Gorica, izven naroka dne 27. 12. 2005 sklenilo:
Stečajni postopek zoper stečajnega
dolžnika LO - MI s.p. Lojk Mitja, trgovina
– prevozi, Cesta 15. septembra 4, Nova
Gorica, davčna številka 78323967, matična
številka 5293835, šifra dejavnosti 51.900,
se zaključi.
V register samostojnih podjetnikov pri
Agenciji Republike Slovenije za javnopravne
evidence in storitve, Izpostava Nova Gorica,
se vpiše pravnomočni sklep o zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa v
register samostojnih podjetnikov posameznikov dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim postopkom.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Kopru v 15 dneh od
objave tega sklepa. Morebitno pritožbo se
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vloži pisno v dveh izvodih pri tukajšnjem
sodišču.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 12. 2005
St 32/2005
Os-37332/05
To sodišče je dne 29. 12. 2005 izdalo
sklep opr. št. St 32/2005, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Dunja Stanič, s.p., Trgovina na drobno, Goriška
cesta 25, 5270 Ajdovščina matična številka 5335960, davčna št. 80526098 ter šifro
dejavnosti G 52.480.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazilih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 1.900 SIT in največ 38.000
SIT. Do vrednosti 10.000 SIT se sodna taksa
poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na
original prijave, nad navedenim zneskom,
pa so upniki dolžni sodno takso poravnati
na TRR št. 01100-1000-339014, sklic na
št. 11 42218-7110006-3205. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
15. 3. 2006 ob 9. uri v sobi 110/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 29. 12. 2005.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 29. 12. 2005
St 34/2002
Os-37333/05
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 34/2002 na seji senata dne 29. 12.
2005 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Pomada, Podjetje za trgovino, špedicijo in turizem, d.o.o. – v stečaju, Prešernov trg št.
8, Novo mesto, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Pomada, Podjetje za trgovino, špedicijo in turizem, d.o.o. – v stečaju, Prešernov
trg št. 8, Novo mesto izbriše iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 29. 12. 2005
St 22/2005
Os-37412/05
To sodišče je dne 30. 12. 2005, s sklepom, opr. št. St 22/2005 v smislu drugega
odstavka 46. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Kamnoseštvo Mohorič Denis s.p., Ormoška
cesta 1, Ptuj, matična številka 5877078,
šifra dejavnosti 26.70, davčna številka
52609871.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 30. 12. 2005
St 220/2004
Os-37413/05
To sodišče je s sklepom z dne 25. 11.
2005 pod opr. št. St 220/2004 potrdilo sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Norik – Tec, d.o.o. – v stečaju, Ljubljana,
Martinčeva 6a in njegovimi upniki.
Ugotovilo je, da se je dolžnik s prisilno poravnavo zavezal upnikom razreda A
plačati njihove terjatve do 3% v roku 1 leta
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od pravnomočnosti sklepa o potrditvi prisilne poravnave. Do poplačila se obračunajo
obresti v višini 0,5% letno.
Ugotovilo je, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
18. 2. 2005 kot dneva začetka stečajnega
postopka nad dolžnikom.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
prvi koloni (ugotovljene terjatve) Priloge 1 k
sklepu, ki je sestavni del izreka sklepa, zato
jih je dolžnik dolžan izplačati v višini, navedeni v drugi koloni te priloge in v roku iz 2.
točke izreka sklepa.
S potrditvijo te prisilne poravnave prenaša upnik Intec MKD, kovinske konstrukcije, d.o.o., Kranj, Ljubljanska cesta 24a, nov
stvarni vložek – krivilni stroj TIP PPEB 80/25
v nominalni vrednosti 12,900.000 SIT na
dolžnika. Dolžnik je dolžan opraviti vpis povečanja osnovnega kapitala v sodni register,
v skladu s sklepom o povečanju osnovnega
kapitala z novim stvarnim vložkom dolžnika
z dne 29. 8. 2005.
Stečajni postopek se ustavi.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
25. 11. 2005. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 27. 12.
2005.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2005

Izvršbe
In 2004/00122
Os-35845/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2004/00155
z dne 1. 6. 2004, je bil dne 20. 12. 2004
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan, d.d.,
Kranj in 3. Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova 14, Kranj, proti dolžnici Jožici Blažič,
Levstikova ulica 1, Kranj, zaradi izterjave
49.314 SIT s pp, rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje št.
1 v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu
Levstikova ulica 1, Kranj, s pripadajočimi
skupnimi deli, prostori, objekti in napravami
ter funkcionalnim zemljiščem v lasti dolžnice
Jožice Blažič, Levstikova 1, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 15. 12. 2005
In 2003/00228
Os-36205/05
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2003/00228
z dne 1. 8. 2003, je bil dne 13. 11. 2003
opravljen v korist upnikov 1. Javno podjetje
Komunala p.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
2. Elektro Gorenjska, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj, ki ju zastopa Domplan, d.d.,
Kranj in 3. Domplan d.d., Kranj, Bleiweisova
14, Kranj, proti dolžniku Ametaju Ilijazu, Trg
Prešernove brigade 10, Kranj, zaradi izterjave 140.110 SIT s pp, rubež nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje
št. 5, v 1. nadstropju stanovanjske stavbe
na naslovu Cesta Jaka Platiša 9, Kranj, s
pripadajočimi skupnimi deli, prostori, objekti
in napravami ter funkcionalnim zemljiščem
v lasti dolžnika Ametaj Ilijaza, Jaka Platiše
9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 19. 12. 2005

In 2004/01610
Os-34846/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 5. 1. 2005, opr. št. In 2004/01610, je
bil dne 28. 10. 2005 opravljen v korist upnika
Domo d.o.o., Majorja Lavriča 12, Ljubljana,
rubež stanovanja v I. nadstropju stanovanjskega bloka, v izmeri 33 m2, na naslovu
Chengdujska 22, Ljubljana, last dolžnika Mitrovič Milana, Chengdujska 22, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 11. 2005
In 01/00086
Os-35843/05
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča,
opr. št. In 01/86 z dne 28. 10. 2002, zaradi
izterjave 1,419.889 SIT s pripadki, izdanega
v korist upnikov Franca Godicelj in Vere Godicelj, oba Šentjanž 10b, Štore, se v korist
upnikov, v skladu z 211/III členom Zakona
o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, opravi rubež
dolžniku Antonu Zoriču do 1/2 lastne nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiški knjigi, in
sicer stanovanja št. 7, v I. nadstropju stanovanjske hiše, stoječe na parceli št. 22, k.o.
Šentjur, v Šentjurju, Ulica Miloša Zidanška
10/a, v izmeri 71,70 m2, ki v naravi obsega kuhinjo v izmeri 11,31 m2¸sobo v izmeri
18,17 m2 sobo v izmeri 12,07 m2, sobo v
izmeri 7,92 m2, hodnik v izmeri 11,14 m2,
kopalnico v izmeri 4,63 m2, balkon v izmeri
4,50 m2 in druge prostore v izmeri 1,95 m2,
ki je last Antona Zoriča in Tadeje Zorič, obeh
stan. Ul. Miloša Zidanška 10a, Šentjur, vsakega do 1/2. Zapisnik o rubežu ima pomen
zaznambe sklepa o izvršbi. Z zaznambo
sklepa pridobita upnika zastavno pravico
na nepremičnini z učinki tudi proti tistemu,
ki pozneje pridobi lastninsko pravico na tej
nepremičnini.
Okrajno sodišče v Šentjurju pri Celju
dne 12. 12. 2005

Objave zemljiškoknjižnih
zadev
Dn 269/2004
Os-31937/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Koželj
Matjaža Tomaža, Klavčičeva 3, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje
št. 29 v 4. nadstropju večstanovanjskega
objekta v Kamniku, Klavčičeva 3, s pripadajočo kletjo št. 29, v podvl. št. 1444/29, k.o.
Podgorje, izdalo sklep Dn št. 269/2004 z
dne 30. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. I-67/86, sklenjene dne 14. 8. 1986, med Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo občine Kamnik
p.p., Stanovanjsko in komunalno gospodarstvo SKG p.o. Kamnik, Steletova 8, kot
prodajalcem in Mojco Korošec, Klavčičeva
3, Kamnik, kot kupcem, za enosobno stanovanje št. 29, v IV. nadstropju stanovanjskega bloka Klavčičeva 3, Kamnik, stanovanje
obsega kuhinjo v izmeri 12,70 m2, sobo v
izmeri 15,21 m2, kopalnico v izmeri 4,32 m2,
predsobo v izmeri 3,30 m2 in balkon v izmeri
1,15 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Koželj Matjaža Tomaža, Klavčičeva 3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
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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 26. 10. 2005
Dn 99/2005
Os-31938/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cecilije Lebar, Klavčičeva ul. 5, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje
št. 34, v 1. in 7. etaži večstanovanjskega
objekta v Kamniku, Klavčičeva ul. 5, v podvl.
št. 1708/34, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn
št. 99/2005 z dne 9. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št.
630/74, sklenjene dne 30. 12. 1974, med
SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem in
Ropše Marijo, Osojnikova 5, Ptuj, kot kupcem, za dvosobno podstrešno stanovanje
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, jed. kot v izmeri 12,8 m2,
dnevno sobo v izmeri 14,8 m2, spalnico v
izmeri 15,2 m2, balkkon v izmeri 1,2 m2 in
shrambo v izmeri 2,1 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Cecilije Lebar, 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 1480/2004
Os-34106/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Stanić Ljiljane, Clevelandska 29, Ljubljana, ki
jo zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva
17, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice za enoipolsobno stanovanje št. 19, v
III. nadstropju, ki se nahaja v stanovanjskih
hiši v Kamniku, Matije Blejca 10, v podvl. št.
363/19, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št.
1480/2004 z dne 19. 10. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 123-I/93,
sklenjene dne 13. 10. 1993 in aneksa h kupoprodajni pogodbi o prodaji stanovanja št.
123-I/93-A/94 z dne 29. 9. 1994, sklenjenega med Občino Kamnik, p.o. Stanovanjsko
in komunalno gospodarstvo SKG Kamnik
p.o., Steletova 8, kot prodajalcem in Balantič Zdravkom ter Balantič Tanjo, oba Matije
Blejca 10, Kamnik, kot kupcema, za stanovanje v stanovanjski hiši Matije Blejca 10,
Kamnik. Stanovanje obsega sobo v izmeri
15,21 m2, sobo s kuhinjo v izmeri 22,62 m2,
kopalnico, WC v izmeri 4,54 m2, predsobo
v izmeri 3,23 m2, balkon v izmeri 3,69 m2 in
klet v izmeri 1,28 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Stanić Ljiljane, Clevelandska
29, 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 15. 11. 2005
Dn 493/2005
Os-34107/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šabotić
Ferida, Kranjska c. 4/b, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za stanovanje št. 2, v
pritličju večstanovanjskega objekta v Kamniku, Župančičeva ul. 4, v podvl. št. 2819/2,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 493/2005 z
dne 27. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiško
knjižnih listin:
– pogodbe o prodaji stanovanja, sklenjene dne 12. 11. 1991, med Kemijsko industrijo Kamnik, Fužine 9, Kamnik, kot prodajalcem in Godec Francem, Župančičeva
4, Kamnik, kot kupcem, za stanovanje št. 2,
v stanovanjski hiši Župančičeva 4, Kamnik,
v pritličju. Stanovanje obsega sobo v izmeri
11,80 m2, shrambo v izmeri 1,06 m2, kuhinjo
v izmeri 11,55 m2, kopalnico in WC v izmeri
3,98 m2, predsobo v izmeri 1,73 m2, teraso
0,56 m2 in klet v izmeri 4,62 m2;
– pogodbe o kupoprodaji stanovanja
z dne 20. 7. 1992, sklenjene med Godec
Francem, Župančičeva 4, Kamnik, kot prodajalcem ter Flerin Anžetom in Flerin Sašom, Mengeška 20, Trzin, kot kupcema, za
enosobno stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše v Kamniku, Župančičeva 4.
Stanovanje obsega sobo, shrambo, kuhinjo, kopalnico, predsobo, teraso, drvarnico
in kletni prostor v skupni izmeri 35,30 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Šabotić Ferida in Šabotić Mirzeta, oba Kranjska c. 4/b, 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 Šabotić Ferida in Šabotić Mirzeta, oba
Kranjska c. 4/b, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 11. 2005
Dn 318/2005
Os-34108/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jolande Kepec, Klavčičeva ul. 12, Kamnik, ki
jo zastopa Družba Dalus, gradbeništvo in
nepremičnine, d.o.o., Slovenska cesta 18/a,
Mengeš, za vknjižbo lastninske pravice za
stanovanje na naslovu Klavčičeva 12, Kamnik, v podvl. št. 1447/22, k.o. Podgorje, izdalo sklep Dn št. 318/2005 z dne 12. 9. 2005,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 346/77, sklenjene dne 20. 9. 1977,
med SGP Graditelj Kamnik, kot prodajalcem
in Cerar Matijem in Cerar Katarino, Podlubnik
160, Škofja Loka, kot kupcema, za trisobno
stanovanje z oznako 6, na podstrešju, v stanovanjskem bloku B-5 Bakovnik. Stanovanje
obsega predprostor v izmeri 4,40 m2, WC
v izmeri 1,90 m2, hodnik v izmeri 7,40 m2,
dnevno sobo v izmeri 24,70 m2, kuhinjo, jed.
kot v izmeri 8,20 m2, predprostor v izmeri
3,10 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,40 m2,
spalnico v izmeri 12,50 m2, spalnico v izmeri
14,00 m2, loggia v izmeri 4,45 m2 in kletno
shrambo v izmeri 4,20 m2.
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Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Jolande Kepec, Klavčičeva ul. 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
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 16. 11. 2005
Dn 304/2001
Os-34266/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Kolar, Klavčičeva 9, Kamnik, ki jo zastopa
Matejka Ivana Peklaj – Tebra s.p., Glavarjeva 45, Ljubljana, za vknjižbo lastninske
pravice za stanovanje v 3. nadstropju, z
balkonom in kletnim prostorom z oznako 22,
v stanovanjski stavbi Klavčičeva 9, Kamnik,
v podvl. št. 1474/22, k.o. Podgorje, izdalo
sklep Dn št. 304/2001 z dne 26. 9. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 519/75, sklenjene dne
1. 3. 1975, med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Krkoč Alojzijo,
Podmilščakova 25, Ljubljana, kot kupcem,
za enosobno stanovanje 2/III nad. v stanovanjskem objektu B-4 na Bakovniku v Kamniku. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 3,3 m2, kopalnico, WC v izmeri 4,4 m2,
kuhinjo, 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;
– prodajne pogodbe z dne 21. 10. 1993,
sklenjene med Stefanovič Svetlano, Klavčičeva 9, Kamnik, kot prodajalko in Cvijanović
Ljubinko, Minke Bobnar 2, Ljubljana ter Cvijanović Petrom, Minke Bobnar 2, Ljubljana,
kot kupcema, za enosobno stanovanje št.
22, v 3. nadstropju stanovanjskega objekta
B-4, na Bakovniku v Kamniku, Klavčičeva
9, v skupni izmeri 38,8 m2, skupaj s kletjo
v isti stavbi.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Marije Kolar, Klavčičeva 9, 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 22. 11. 2005
Dn 392/2005
Os-34267/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Stane Mitrović, Klavčičeva ul. 5, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice za stanovanje št. 10, v 1. in 3. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Klavčičeva
ul. 5, v podvl. št. 1708/10, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 392/2005 z dne 26. 8.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe št. 589/74, sklenjene dne
24. 5. 1974, med SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova 7, kot kupcem, za enoinpolsobno stanovanje 3/I. nadstropje, 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, jed. kot v izmeri 10,5 m2,
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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.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Stane Mitrović, 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 22. 11. 2005
Dn 333/2005
Os-34268/05
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. 14, v 1.
in 6. etaži večstanovanjskega objekta v Kamniku, Steletova c. 19, v podvl. št. 2886/14,
k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št. 333/2005 z
dne 12. 9. 2005, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe št.
16/1-I/69, sklenjene dne 14. 1. 1969, med
SGP Projekt Kranj, kot prodajalcem in Sedušak Danico, Trg talcev 6, Kamnik, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje št. 32/IV
v izmeri 53,37 m2, v naselju Perovo v Kamniku.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Tomelj Stanka, 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
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 11. 2005
Dn 640/2001
Os-34269/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Šolc
Vladimirja, Klavčičeva ul. 9, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje v
pritličju z ložo in kletnim prostorom z oznako 7, v stanovanjski stavbi Klavčičeva ul. 9,
Kamnik, podvl. št. 1474/7, k.o. Podgorje,
izdalo sklep Dn št. 640/2001 z dne 27. 9.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe o nakupu stanovanja, sklenjene dne 15. 11. 1974, med SGP Graditelj
Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem ter
Šolc Vladimirjem in Dragico, oba Djakovičeva 13, Ljubljana, kot kupcema, za dvosobno
stanovanje 6/PT, v stanovanjskem objektu
B-4 Bakovnik. Stanovanje obsega predprostor v izmeri 6,3 m2, kopalnico, WC v izmeri
4,4 m2, kuhinjo, jed. kot v izmeri 21,5 m2,
spalnico v izmeri 14 m2, spalnico v izmeri
12,5 m2, lodja v izmeri 4,4 m2 in shrambo v
izmeri 2,1 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Šolc
Vladimirja in Šolc Dragice, oba Klavčičeva
ul. 9, 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
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Šolc Vladimirja in Šolc Dragice, oba Klavčičeva ul. 9, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 11. 2005
Dn 400/2005
Os-34270/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Bogomire Hriber, Kovinarska c. 7/c, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanjsko
stavbo na parc. št. 767/29, vpisano v vl.
št. 1852, k.o. Kamnik, izdalo sklep Dn št.
400/2005 z dne 29. 8. 2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – pogodbe o
kupoprodaji stanovanja, sklenjene dne 9. 2.
1993, med Titan, tovarno kovinskih izdelkov
in livarno, p.o. Kamnik, Kovinarska 28, kot
prodajalcem in Angelo Bezovšek, Kovinarska 7/c, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno
stanovanje s kabinetom v pritličju Kovinarske 7/c v izmeri 52,70 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Bogomire Hribar, Kovinarska c. 7/c, 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 22. 11. 2005
Dn 391/2005
Os-34271/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Berlic
Zdravka, Češnjice 8, Laze v Tuhinju, ki ga
zastopa notar Jože Rožman iz Domžal, za
vknjižbo lastninske pravice za parc. št. 1191,
k.o. Špitalič, v vl. št. 172, k.o. Špitalič, izdalo
sklep Dn št. 391/2005 z dne 29. 9. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 22. 8.
1999, med Pestotnik Francem, Olivenweg
42, 8500 Nurnberg, kot prodajalcem in Berlic Zdravkom, Češnjice 8, Laze v Tuhinju,
kot kupcem, za parc. št. 1191, travnik v
izmeri 4845 m2, vpisane v vl. št. 172, k.o.
Špitalič.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Berlic Zdravka, Češnjice 8, Laze v Tuhinju.
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 22. 11. 2005
Dn 2114/2004
Os-34272/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marjete Zalokar, Ljubljanska c. 1, Novo mesto,
ki jo zastopa Odvetniška družba Učakar
& Vrviščar, o.p. d.n.o., Odvetnik Silvester
Učakar, Steletova 8A, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice za enosobno stanovanje
v četrtem nadstropju, z balkonom in klet z
oznako 28, v stanovanjski stavbi Zikova 4,
Kamnik, v podvl. št. 2809/28, k.o. Kamnik,
izdalo sklep Dn št. 2114/2004 z dne 19. 10.
2005, za vzpostavitev zemljiškoknjižne li-

stine – prodajne pogodbe, sklenjene dne
20. 12. 1990, med Potokar Janezom, Marentičeva 16, Ljubljana, kot prodajalcem in
Zalokar Marjeto, Resljeva 40, Ljubljana, kot
kupcem, za enosobno stanovanje št. 28, v
stanovanjskem objektu EIK, ki je lociran v
IV. nadstropju stanovanjskega bloka Zikova
4, v izmeri 43,77 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Marjete Zalokar, Ljubljanska c. 1, Novo mesto.
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 22. 11. 2005
Dn 2039/2004
Os-34273/05
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bajc
Bogomirja, Kranjska c. 3/d, Kamnik, za
vknjižbo lastninske pravice za stanovanje
št. 10, v 5. in 1. etaži večstanovanjskega
objekta v Kamniku, Kranjska cesta 3/d, v
podvl. št. 2830/10, k.o. Kamnik, izdalo sklep
Dn št. 2039/2004 z dne 19. 10. 2005, za
vzpostavitev zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe št. 556/74, o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe, sklenjene
dne 4. 2. 1974, med SGP Graditelj Kamnik,
Maistrova 7, kot prodajalcem in Marič Brankom ter Rozalijo, oba Šmarca 122, Kamnik,
kot kupcema, za dvosobno stanovanje 4a/
III-južno stopnišče, v stanovanjskem objektu
TSB-5 ob Kranjski cesti v Kamniku. Stanovanje obsega spalnico v izmeri 12,66 m2,
dnevno sobo v izmeri 19,89 m2, kuhinjo v
izmeri 13,87 m2, kopalnico, WC v izmeri
3,87 m2, predprostor v izmeri 6,97 m2, balkon v izmeri 9,45 m2 in ozimnico v izmeri
5,32 m2 ter garažni boks št. 83;
– kupoprodajne pogodbe z dne 4. 11.
1980, sklenjene med Marič Brankom in
Rozalijo, oba Kranjska 3/d, Kamnik, kot
prodajalcema ter Palatinus Marijo, Cesta
Dolomitskega odreda 86/d, Ljubljana, kot
kupcem, za dvosobno stanovanje v 3. nadstropju – južno stopnišče, stanovanjskega
bloka Kranjska 3/d, Kamnik. Stanovanje sestoji iz spalnice s površino 12,66 m2, dnevne
sobe s površino 19,89 m2, kuhinje s površino 13,87 m2, kopalnice, WC s površino
3,87 m2, predprostor s površino 6,97 m2,
balkon s površino 9,45 m2 in ozimnico s
površino 5,32 m2;
– prodajne pogodbe z dne 18. 8. 1981,
sklenjene med Palatinus Marijo, Cesta Dolomitskega odreda 86/d, Ljubljana, kot prodajalko in Kralj Markom, Kersnikova 1, Kamnik
ter Kralj Ireno, Sejmiška 9, Domžale, kot
kupcema, za dvosobno stanovanje v 3. nadstropju stanovanjskega bloka Kranjska 3/d,
v izmeri 60 m2. Stanovanje sestoji iz dveh
sob, kuhinje, kopalnice in WC, predprostora,
balkona in pripadajoče kleti.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist Bajc
Bogomirja in Bajc Alojzije, oba Kranjska c.
3/d, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravice,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listin, katerih
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vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
Bajc Bogomirja in Bajc Alojzije, oba Kranjska c. 3/d, Kamnik.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 22. 11. 2005
Dn 2678/2005
Os-32832/05
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja postopka Silva
Grižančiča, Abitanti 17, Gračišče, ki ga zastopa odv. Aleksander Lisjak iz Kopra, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige,
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiško
knjižne knjige za parceli št. 2863, v naravi
travnik v izmeri 202 m2 in porušen objekt v
izmeri 25 m2 ter parc. št. 2864, v naravi travnik v izmeri 39 m2, obe k.o. Gradin, pri kateri
je predlagatelj Silvo Grižančič, Abitanti 17,
Gračišče, roj. 27. 6. 1965, z mero verjetnosti
izkazal lastninsko pravico.
Imetnike pravice na nepremičnini parc.
št. 2863 in 2964, obe k.o. Gradin, se poziva,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o pravicah, navedenih v
oklicu o začetku postopka dopolnitve zemljiške knjige, oziroma obstoj pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 16. 11. 2005
Dn 31064/2004
Os-14892/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Srečka
Valiča, Pleteršnikova ulica 12, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 3 v pritličju, Ulica bratov Učakar
124, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 4069/3, z identifikatorjem 3.E, katastrska občina Zgornja Šiška, dne 28. 2. 2005,
pod opr. št. Dn 31064/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine:
menjalne pogodbe z dne 15. 2. 1980,
sklenjene med Komunalno skupnostjo občine Ljubljana – Šiška, Upravljanje in urejanje
stavbnih zemljišč Ljubljana, Celovška cesta
135, ki jo zastopa predsednik IO Florjančič
Franc, na podlagi katere sta Janez Češnovar in Romana Češnovar, Celovška cesta
365, Ljubljana, dobila trisobno stanovanje
številka 3, v pritličju na zahodni strani stanovanjskega objekta I 3 – 4 v soseski ŠS 9 Koseze, katastrska občina Zgornja Šiška ter
kupoprodajne pogodbe z dne 14. 5.
1985, sklenjene med prodajalcem Iskra –
Center za Elektrooptiko, Ljubljana, Stegne
7, ki jo zastopa predsednik KPO Marko Štular, dipl. inž. in kupcem Stanetom Fajdiga,
Ulica bratov Učakar 124, za trisobno stanovanje številka 3, v pritličju stanovanjskega
bloka v Ulici bratov Učakar 124, Ljubljana,
katastrska občina Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005

Dn 36577/2004
Os-14894/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Alojzije Povhe, Celovška cesta 159, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju
številka 51, na terasi, Celovška 159, Ljubljana, z identifikatorjem 51.E, vpisanim v podvložek številka 4544/51, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 9. 2. 2005, pod opr. št.
Dn 36577/04 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe o prodaji nepremičnine, tj.
stanovanja št. 51, v izmeri 27,25 m2, ki leži
na terasi v večstanovanjskem objektu na
naslovu Celovška cesta 159, Ljubljana,
parc. št. 552/1, 553/1, 557/1, 557/2, 557/3
in 557/10, vl. št. 4544/1, podvl. št. 51.E,
k.o. Zgornja Šiška, ki je bila sklenjena med
strankama Kranjc Francem in Benjamino
Bogdanovič;
– kupne pogodbe z dne 22. 12. 1970,
sklenjene med Bogdanović Benjamino iz
Ljubljane, Celovška cesta 159, in Ćimić Hamom iz Ljubljane, Vojkova ulica št. 60, za
enosobno stanovanje v 9. nadstropju, prvo
stopnišče, JV, v bloku B-5 na Celovški cesti
159 v Ljubljani, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005
Dn 30097/2004
Os-15025/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Muratović Nafije, Šišenska cesta 39, Ljubljana,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 9, z identifikacijsko številko
1739-3204-022 in kletjo številka 9, z identifikacijsko številko 1739-3204-023, vpisanima
v podvložek številka 4060/1, v katastrski
občini Zgornja Šiška, dne 7. 2. 2005, pod
opr. št. Dn 30097/04, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 9. 9. 1993,
sklenjene med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo, Ljubljana, Kardeljeva
ploščad 25, in Muratović Nafijo, Šišenska
39, Ljubljana, za enosobno stanovanje št.
9, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka v
Šišenska 39, Ljubljana, k.o. Zgornja Šiška.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005
Dn 18915/1999
Os-15026/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stoja-
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na Pavla, Ul. Zore Ragancinove 3, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Primož Cegnar
iz Ljubljane, za vknjižbo lastninske pravice na poslovnem prostoru številka 2, v 1.
nadstropju, na naslovu Cesta Ljubljanskih
brigad 23, Ljubljana, vpisanem v podvložek
številka 2777/2, z identifikatorjem 2.E, v
katastrski občini Dravlje, dne 18. 11. 2004,
pod opr. št. Dn 18915/1999, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe št.
630/95, za nepremičnino – trgovski lokal
št. 3, na zemljišču parc. št. 440/5, k.o. Dravlje, sklenjene med prodajalcem Megrad
Inženiring, p.o., Ljubljana, Cesta v Kleče
12 in kupcema Stojan Pavlom, Ljubljana,
Ulica Zore Ragacinove 3 in Zaletel – Stojan Olgo, Ljubljana, Stanežiče 25, z dne
6. 6. 1995.
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 3025/2001
Os-15027/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Vesne Lambič, Glavarjeva 45, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 14, v 1. nadstropju in na dveh
shrambah številka 14, v 1. nadstropju, Glavarjeva 45, Ljubljana, z identifikatorji 40.E,
41.E in 42.E, vpisanimi v podvložek številka
2884/14, v katastrski občini Bežigrad, dne
11. 2. 2005, pod opr. št. Dn 3025/01, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 528/777-05-30-41, o prodaji in nakupu stanovanja z dne 11. 11.
1977, sklenjene med Splošnim gradbenim
podjetjem Grosuplje, n.sol.o., Taborska c.
13, Grosuplje in Lavrič Eldo ter Lavrič Andrejo, obe Peričeva 12, Ljubljana, za dvosobno stanovanje v soseski BS-5/1, ob Vodovodni cesti v Ljubljani, stolpnica E, št.
14/I. nadstropje, tip A, k.o. Bežigrad;
– menjalne pogodbe z dne 9. 2. 1984,
sklenjene med Lavrič Eldo, Peričeva 12,
Ljubljana in Kalan-Lavrič Andrejo, Glavarjeva 45, Ljubljana ter Slatnar Mavricijem,
Hošiminhova 5, Ljubljana in Slatnar Drago,
Cesta na Loko 33, Ljubljana, za stanovanji:
dvosobno stanovanje št. 14/I. nadstropje, tip
A, v stolpnici E Glavarjeva 45, k.o. Bežigrad,
in dvoinpolsobno stanovanje št. 131, v 17.
nadstropju stolpnice 3, Hošiminhova ul. 5,
Ljubljana, k.o. Brinje;
– kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10.
1985, sklenjene med Slatnar Mavricijem in
Slatnar Drago, oba Glavarjeva 45, Ljubljana
ter Kocutar Metodo, Glavarjeva 49, Ljubljana, za stanovanje št. 14/I, v prvem nadstropju stolpnice E, Glavarjeva 45, Ljubljana,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
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za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 4. 2005
Dn 9937/2004
Os-15030/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Matjaža Podboja, Na jami 11, Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na garsonjeri številka 10, v 1. nadstropju, skupaj s shrambo
številka 10 v kleti, na naslovu Na jami 11,
Ljubljana, vpisanem v podvložek številka
2150/9, z identifikatorjem 9.E, v katastrski
občini Spodnja Šiška, dne 6. 1. 2005, pod
opr. št. Dn 9937/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine:
– kupne pogodbe št. 2324/64-65 z dne
30. 6. 1965, za garsonjero v I. nadstropju,
lega stolpnica S-6, ob Celovški c., v skupni
neto površini 26,46 m2, sklenjene med Skladom za zidanje stanovanjskih hiš občine
Ljubljana-Šiška, Celovška c. 87, Ljubljana,
kot prodajalcem in Nikolajem in Magdaleno
Kopač, Vodovodna 65, Ljubljana, kot kupcema;
– menjalne pogodbe z dne 9. 9. 1985,
za garsonjero v stolpnici S-6 v Ljubljani,
Na jami 11, v I. nadstropju, sklenjene med
strankama te pogodbe Markom Lipuščkom
in Lipušček Anico, oba Brilejeva ul. 12, Ljubljana;
– pogodbe o razdelitvi skupnih nepremičnin – stanovanja št. 10, v I. nadstropju
stolpnice S-6 ob Celovški cesti, sklenjene
med zakoncema Nikolajem in Magdaleno
Kopač, z dne 12. 4. 1979.
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 1364/2005
Os-15759/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Sonje
Marinček, Mariborska cesta 35, Radlje ob
Dravi, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju - garsonjeri št. 14, v 1. nadstropju,
v izmeri 23,78 m2, z identifikatorjem 39.E,
s shrambo v kleti št. 14, z identifikatorjem
40.E, Celovška 103, Ljubljana, vpisanim v
podvložek št. 3937/26, k.o. Zgornja Šiška,
dne 25. 3. 2005 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe št. 2909/1-66 OD z dne
9. 11. 1996, med prodajalcem Skladom za
zidanje stanovanjskih hiš Občine LjubljanaŠiška, v redni likvidaciji, Celovška cesta 87,
ki ga zastopa likvidator Miloš Metlikovič in
kupcem Ferlič Pavlo, Radlje ob Dravi 129, o
prodaji stanovanja - garsonjere v I. nadstropju, severovzhod, v stolpnici S - garsonjer
Na jami, št. 14, na zemljišču parc. št. 772/2,
k.o. Zgornja Šiška.
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

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
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 10186/2002
Os-16913/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Bojnec Jonko Marija, Tržaška cesta
39, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju št. 35, na Tržaški 39,
Ljubljana, v izmeri 47,78 m2, z identifikatorjem 35.E, vpisanem pri podvložku št. 3984,
k.o. Vič, dne 31. 3. 2005 izdalo sklep o začetku postopka za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe o premoženjskih
pravicah in obveznostih št. 23, z dne 9. 9.
1963, sklenjene med Stanovanjsko zadrugo dom 62 v Ljubljani, ki jo zastopa predsednik upravnega odbora Burger Ludvik
in upravnik Žibert Viktor in Kragelj Rezi in
Jožetom, Vegova 12, Ljubljana, s katero
se je zadruga zavezala, da bo zgradila in
prenesla v last Kragelj Rezi in Jožeta dvosobno stanovanje št. 35, v 1. nadstropju,
III. stopnišče bloka B-4 ob Tržaški cesti,
zgrajeno na parc. št. 544, 125/6, 125/7, k.o.
Gradiško predmestje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 5. 2005
Dn 8349/2004
Os-16915/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ahlin
Marije, Kvedrova 7, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 43, v 7.
nadstropju na naslovu Kvedrova 7, Ljubljana, vpisanem v podvložek številka 341/43,
z identifikatorjem 43.E, katastrska občina
Nove Jarše, dne 16. 3. 2005, pod opr. št.
Dn 8349/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
pogodbe o nakupu stanovanja kot posameznega dela stavbe z dne 18. 11. 1968, za
enosobno stanovanje v VII. nadstropju, pod
A-1, v stanovanjski stolpnici S1, v stanovanjski soseski Nove Jarše, sklenjene med
Gradbenim industrijskim podjetjem »Gradis«, Ljubljana, Korytkova ulica 2, katero
zastopa glavni direktor Hugo Keržan, kot
prodajalcem in Mihalič Terezijo, Ljubljana,
Majaronova 6, kot kupovalko.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 5. 2005

Os-16916/05
Dn 19802/2002
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Simone Volaj
Rakušček, Andričeva 1, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnica Irena Kočevar iz Ljubljane,
o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na stanovanju št.
8, v III. nadstropju, Tomažičeva 44, v izmeri 57,91 m2, z identifikatorjem 8.E, vpisanem pri podvložku št. 3922/8, k.o. Vič, dne
31. 3. 2005, pod opr. št. Dn 19802/2002,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne
23. 9. 1974, št. 489/74-02/5, o prodaji in
nakupu stanovanj, grajenih za trg, sklenjene
med Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska cesta 13, ki ga zastopa generalni direktor Alojz Nebec, kot prodajalcem
in Podgoršek Marinom, Kidričeva 9, Krško,
kot kupcem, o prodaji dvosobnega stanovanja št. 8, III. nadstropje, stopnišče 9, trakt C,
v bloku U-7, na soseski SV-4 na Viču v Ljubljani, ki bo zgrajen na parc. št. 1628, 1629,
1630/1, 1630/2, 1940 in 1641, k.o. Vič.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 5. 2005
Dn 20559/2003
Os-16920/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Šparovec Damjana,
Zaloška 83, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z
zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju in kleti, Zaloška
cesta 83, 1000 Ljubljana, vpisanim v podvložek številka 1451/6, z identifikatorjem 11.E
in 12.E, v katastrski občini Moste, dne 11.
2. 2005, pod opr. št. Dn 20559/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 10. 1965, sklenjene med
prodajalcem stanovanjskim skladom Sob
Ljubljana Moste-Polje in kupcem Antonijo
Knez, Pražakova 11, uslužbenka Klinične
bolnišnice Ljubljana, za stanovanje garsonjero - I. nadstropje-A, ki se nahaja v stanovanjskem objektu A3, Zaloška–Kajuhova, na
parc. št. 885, 883 in 880, k.o. Moste.
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 23. 5. 2005
Dn 2125/2004
Os-18446/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi Alojzije Opeka, Aljaževa 22,
Ljubljana, za vknjižbo lastninske pravice na
dvosobnem stanovanju št. 10, v II. nadstropju
in shrambe št. 10, v kleti, oboje na naslovu
Aljaževa ulica 22, 1000 Ljubljana, vpisanim
v podvložek številka 1438/10, z identifikator-
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jem 19.E, v katastrski občini Spodnja Šiška,
dne 10. 2. 2005, pod opr. št. Dn 2125/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe z dne 3. 10.
1961, sklenjene med prodajalko Stanovanjsko zadrugo »Šestnajst« z.o.j. Vilharjeva 33,
Ljubljana in kupcem Vinkom Rusom, za stanovanje št. 4/pritličje v stanovanjskem stolpiču v Aljaževi ulici.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 4. 2005
Dn 9776/2004
Os-19403/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Nika
Pećanca, ki ga zastopa zakonita zastopnica mati Majda Valentinčič Pećanac in
Majde Valentinčič Pećanac, oba stanujoča
Ulica Iga Grudna 3, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice pri nepremičnini – dvosobnem stanovanju št. 2, v pritličju, v izmeri
45,42 m2, s shrambo št. 2, v pritličju v izmeri
1,19 m2, Ulica Iga Grudna 3, Ljubljana, z
identifikatorjem 2.E, vpisanem pri podvložku
št. 4128/2, k.o. Vič, dne 5. 4. 2005, pod opr.
št. Dn 9776/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe, sklenjene med Tekič Milico, Iga Grudna 3, Ljubljana, kot prodajalko
in Pećanac Kristjanom in Valentinčič Pećanac Majdo, oba stanujoča Bazoviška 10a,
Nova Gorica, kot kupcem, o prodaji stanovanja št. 2, v pritličju stanovanjskega objekta
Iga Grudna 3, Ljubljana, stoječega na parc.
št. 1032/3 k.o. Vič, v izmeri 46,61 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2005
Dn 22243/2004
Os-19405/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Blaj
Nataše in Blaj Franca, oba stanujoča Prijateljeva ulica 14, Ljubljana, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 7, v II.
nadstropju, v izmeri 62,61 m2, z identifikatorjem št. 00087/23 in klet v izmeri 5 m2, z
identifikatorjem 00087/024, vpisanim v podvložek številka 160/8, k.o. Prule, dne 23.
3. 2005, pod opr. št. Dn 22243/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 181 z dne 14. 11. 1991, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa
glavna tajnica Univerze v Ljubljani, Kongresni trg 11, Marjeta Vilfan in kupcem Prašnikar Janezom, Prijateljeva 14, Ljubljana, o

prodaji stanovanja št. 7, v II. nadstropju, v
stanovanjski hiši na naslovu Prijateljeva 4,
Ljubljana, v velikosti 63 m2,
– aneksa z dne 18. 11. 1991 h kupoprodajni pogodbi, sklenjeni med Republiko Slovenijo, ki jo zastopa glavna tajnica Univerze
v Ljubljani, Kongresni trg 11, Marjeta Vilfan
in kupcem Prašnikar Janezom, Prijateljeva
14, Ljubljana, o prodaji stanovanja št. 7, v
II. nadstropju, v stanovanjski hiši na naslovu
Prijateljeva 4, Ljubljana, v velikosti 63 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 predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 6. 2005
Dn 28508/2004
Os-21478/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljev Slavice Medle in Milana Medleta, Miličinskega ulica 73b, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju Miličinskega ulica 73/b, Ljubljana,
z identifikatorjem 6.E, vpisanem v podvložek številka 2164/6, v katastrski občini Spodnja Šiška, dne 9. 2. 2005, pod opr. št. Dn
28508/2004, izdalo sklep o začetku postoka
vzpostavitve zemljiškokjižne listine, darilne
pogodbe z dne 24. 11. 1992, sklenjene med
Grah Leopoldom, Miličinskega 73/b, Ljubljana in Stoiljković Ljubico, roj. Grah, Kebetova
ul. 7, Ljubljana, za trisobno stanovanje, ki se
nahaja v pritličju stanovanjske hiše v Ljubljani, Miličinskega 73/b, k.o. Spodnja šiška.
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 24. 6. 2005
Dn 3421/1999
Os-21480/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Mitja Škergeta, Hubadova 4, Ljubljana, ki ga zastopa Darinka
Maraž, Hubadova 6, Ljubljana, o predlogu
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v
zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju številka 3,
v pritličju, Hubadova 4, Ljubljana, vpisanem
v podvložek številka 1453/3, z identifikacijskim znakom 3.E, v katastrski občini Brinje I,
dne 14. 4. 2005, pod opr. št. Dn 3421/1999,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe iz leta 1965,
za stanovanje, na katerem predlagatelj predlaga vknjižbo lastninske pravice v svojo
korist, sklenjene med Skladom za zidanje
stanovanjskih hiš občine Ljubljana-Bežigrad
in Ina-Nafta Lendava;
– kupne pogodbe z dne 24. 6. 1969, za
stanovanje številka 3, s pripadajočo kletjo, ki
se nahaja v pritličju večstanovanjskega bloka v Ljubljani, Hubadova 4, skupaj z garažnim boksom št. 92 v objektu B na Soseski
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S-VI-Bežigrad-Brinje, sklenjene med podjetjem Ina Nafta Lendava kot prodajalcem
in Vladimirjem Škergetom in Nušo Škerget,
oba Hubadova 4, Ljubljana, kot kupcema;
– darilne pogodbe z dne 12. 9. 1983, za
stanovanje številka 3, ki se nahaja v pritličju
večstanovanjskega bloka v Ljubljani, Hubadova 4 in garažni boks št. 92, v objektu B
v Soseski S-VI-Bežigrad-Brinje, sklenjene
med Vladimirjem Škergetom in Nušo Škerget, oba Ribarjevo naselje 13, Lendava, kot
darovalcema in Mitjo Škergetom, Hubadova
4, Ljubljana, kot obdarjencem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 6. 2005
Dn 23363/2004
Os-22045/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Dasof – trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o.,
Rašica 21/2, Velike Lašče, o predlogu za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis
lastninske pravice na stanovanju št. 1, v 1.
nadstropju, v izmeri 33,30 m2, s shrambo
št. 1 v kleti, v izmeri 6,26 m2, Vojkova 5, Ljubljana, vpisani v podvložek št. 2839/5, k.o.
Bežigrad, dne 11. 11. 2004, pod opr. št. Dn
23363/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 16. 11.
1965, za nepremičnino – enoinpolsobno stanovanje v skupni neto površini 34 m2, ki je
v objektu Vojkova 5, št. stanovanja 1, v 1.
nadstropju, zgrajenem na parceli št. 1075,
k.o. Bežigrad, sklenjene med Skadom za
zidanje stanovanjskih hiš ObS Ljubljana–
Bežigrad, kot prodajalcem in Pečar Majo,
Šmartinska 96, Ljubljana, kot kupcem in
– kupne pogodbe z dne 14. 10. 1985, za
nepremičnino – enoinpolsobno stanovanje v
skupni površini 34 m2, ki je v objektu Vojkova 5, stanovanje št. 1, v 1. nadstropju, zgrajenem na parceli št. 1075, k.o. Bežigrad,
sklenjene med prodajalcem Pečar Majo, Kumrovška 5 (prej Šmartinska 96), Ljubljana
in Machtig Marijo, Kumrovška 9, Ljubljana
ter Kajetanom Ahačičem, Moše Pijade 35,
Ljubljana, kot kupcema.
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 2. 6. 2005
Dn 27319/2004
Os-22046/05
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Maje
Tejkal, Črtomirova ulica 21b, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na garaži številka 82 v pritličju, ob Topniški ulici,
Ljubljana, z identifikatorjem 83.E, vpisano
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v podvložek številka 3719/84, v katastrski
občini Bežigrad, dne 10. 2. 2005, pod opr.
št. Dn 27319/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu in prodaji garaže,
grajene za tržišče, z dne 22. 12. 1972, sklenjene med Splošnim gradbenim podjetjem
Grosuplje, Grosuplje, in Hofbauer Bogomirjem, Topniška 43, Ljubljana, za garažo št.
82, pritličje, IV. niz, v objektu »Triplex« garaž
v Savskem naselju v Ljubljani.
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 1. 6. 2005
Dn 12368/2000
Os-22053/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Cilke Koncilija, Pod Strahom 53, Škofljica, o predlogu za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiško
knjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na stanovanju številka 14, v 4. nadstropju,
Matjaževa ulica 13, 1000 Ljubljana, vpisanim
v podvložek številka 3735/14, z identifikatorjem 14.E, v katastrski občini Bežigrad, dne
7. 2. 2005, pod opr. št. Dn 12368/2000, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z
dne 4. 2. 1993, sklenjene med prodajalko Republiko Slovenijo, Ministrstvom za obrambo
Ljubljana, Kodeljeva ploščad 25 in kupcem
Štefanijo Črnko, Matjaževa 13, Ljubljana, za
enosobno stanovanje št. 14, v 4. nadstropju
stanovanjskega bloka v Matjaževi 13, Ljubljana, na parceli št. 1714, vložek št. 1564,
k.o. Bežigrad.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 6. 2005
Dn 5738/2002
Os-25567/05
Okrajno sodišče je po zemljiškoknjižni
sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Anice Pišl, Ljubljanska c. 39 (prej Horjul 39), Horjul, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Toldi iz Ljubljane, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na njivi,
dvorišču, stanovanjski stavbi, vpisanih v
vložek št. 752, parc. št. 19/2 in 188.S, v katastrski občini Horjul, dne 28. 2. 2005, pod
opr. št. 5738/2002, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 28. 12.
1994, sklenjene med Jožico Mlakar, Horjul
39, Horjul, kot prodajalko, Alešem Cloaričem, Avsečeva 25, Ljubljana, kot pooblaščencem in kupcem Anico Pišl, Jakčeva
ul. 34, Ljubljana, za hišo v 1. nadstropju,
ki stoji na parc. št. 188, dvorišče v izmeri
182 m2, ki stoji na parc. št. 188 ter njive v
izmeri 362 m2, ki stoji na parc. št. 19/2, vse
k.o. horjul, vl. št. 752.
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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 navedene listine, oziroma druge pogoje
za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 8. 2005

Oklici o skrbnikih
in razpravah
I 2004/00322
Os-35241/05
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske
storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Branko Lipovec, odvetnik v Kranju, proti dolžnici Karmen Šeruga, nazadnje stanujoč Trinkova ul. 6, Izola,
sedaj neznanega naslova, zaradi izterjave
denarne terjatve, na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, v zvezi s 15. členom Zakona o
izvršbi in zavarovanju sklenilo
dolžnici Karmen Šeruga se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. I 2004/00322
postavi Renato Dukič, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika v
postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 7. 12. 2005
P 178/2005
Os-35242/05
Okrožno sodišče na Ptuju je v pravdni
zadevi tožeče stranke ml. Thierry Šavora
Dinga, ki ga zastopa mati Milica Šavora,
Skolibrova 8, Ormož, ki jo zastopata Boris
Kočevar in Jasna Brodarič-Kočevar, odvetnika v Ormožu, proti toženi stranki GuyArmand-Arestide-Senge Dinga, neznanega
prebivališča, zaradi plačila preživnine, na
predlog tožeče stranke in na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o
pravdnem postopku sklenilo, da se toženi
stranki postavi začasni zastopnik, odvetnik
Stanislav Klemenčič, Vodnikova 2, Ptuj.
Začasni zastopnik bo zastopal toženo
stranko v postopku vse do takrat, oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 2. 11. 2005

Sodni register,
vpisi po ZGD
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 1510/2005
Rg-21470/05
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:

družba Integral, proizvodnja in trgovina, d.o.o., Prekopa 50, Vransko, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 18. 7. 2005.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Jagodič Vinku, Prekopa 50, Vransko, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 19. 7. 2005
Srg 1872/2005
Rg-36307/05
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Rugiar d.o.o., trgovina in storitve, Izola, Dobrava 24/d, ki je vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/7007/00, prenehala po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 22. 11. 2005.
Družbeniki Pieraugusto Armano, stanujoč v Padovi, Ul. P.P. Vergerio 58, Italija, Girardello Antonio, stanujoč v Aroni, Ul. Lago
di Garda št. 1, Italija, Ružnić Amir, stanujoč
v Izoli, Dobrava 24/d in Vujosevic Nenad,
stanujoč v Padovi, Ul. Metauro 10, Italija,
izjavljajo, da družba nima zaposlenih delavcev in tudi nima nobenih neurejenih oziroma
neplačanih obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev ter nima nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali obveznosti
do izpolnitve kakršnekoli druge obligacije.
Družbeniki tudi izjavljajo, da v celoti solidarno prevzemajo obveznosti plačila morebitnih
preostalih neporavnanih obveznosti družbe,
če bi se le-te kasneje pojavile.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vsa likvidna sredstva in eventualna druga sredstva prenesejo na družbenika Ružnić Amirja.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 16. 12. 2005
Srg 02958/2005
Rg-11695/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Arnšek & Co.
d.n.o., Podjetje za čiščenje stavb in ekologijo prezračevanja, Ljubljana, Sojerjeva 9, ki
jo zastopa notarka Draga Intihar iz Cerknice,
objavlja sklep:
Arnšek & Co. d.n.o., Podjetje za čiščenje stavb in ekologijo prezračevanja,
Ljubljana, Sojerjeva 9, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
21. 3. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Arnšek Janez, Stražišče
15, Cerknica in Arnšek Andraž, Ljubljana,
Pržanjska ulica 18, 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 dne-
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va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 4. 2005
Srg 07636/2005
Rg-27773/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pirnat in J. Proizvodnja, storitve, trgovina d.n.o., Ljubljana,
Gorjančeva 2a, ki jo zastopa odvetnik Lado
Arčon iz Ljubljane, objavlja sklep:
Prinat in J. Proizvodnja, storitve, trgovina d.n.o., Ljubljana, Gorjančeva 2a,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Štrekl Ivan, Celovška
cesta 177, Ljubljana in Pirnat Jožica, Gorjančeva 2a, 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 10. 10. 2005
Srg 13612/2005
Rg-36310/05
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Pangerc,
trgovsko podjetje, k.d., Vodice, Bukovica pri
Vodicah 45, Vodice, objavlja sklep:
družba Pangerc, trgovsko podjetje,
k.d., Vodice, Bukovica pri Vodicah 45,
reg. št. vl. 1/29911/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
8. 6. 2005.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Kranjec Silva, Bukovica
pri Vodicah 44, Vodice in Pangerc Elizabeta,
Bukovica pri Vodicah 45, Vodice, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 12. 2005
Srg 2060/2005
Rg-29512/05
Družba Real Bauelemente, proizvodnja in prodaja oken in vrat d.o.o., Partizanska cesta 100, 2317 Oplotnica, reg.
št. vl. 1/12353/00, katere družbenik je Real
Bauelemente, Kobel 7, Schechen 83135,
Nemčija, po sklepu družbe z dne 18. 10.
2005, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Real Bauelemente.
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 iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 26. 10. 2005
SRG-1642/2002
Rg-37444/05
Družba Turza, podjetje za promet blaga in storitev na domačem in zunanjem
trgu d.o.o., Lesjakova 48, Maribor, reg.
št. vl. 1/4751-00, katere družbenik je Turza
Otmar, Lesjakova 48, Maribor, po sklepu
družbenika družbe z dne 4. 6. 2002, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Turza Otmar.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 8. 2002
Srg 772/2005
Rg-35693/05
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba PTB, podjetje za storitve in
proizvodnjo Dolga vas d.o.o., Dolga vas
138, 9220 Lendava, reg. št. vl. 1/01440/00,
matična številka 5626722, ki jo zastopa zakonita zastopnica in edina družbenica Piroška Litrop iz Dolge vasi, Glavna ulica 144,
9220 Lendava, preneha po skrajšanem postopku ZGD.
Družbenika Piroška Litrop izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe in
urejena vsa razmerja z delavci družbe ter
da prevzema obveznost plačila morebitnih
naknadno ugotovljenih obveznosti družbe,
za katere odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Družbenica Piroška Litrop v celoti prevzema aktivno premoženje družbe.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 13. 12. 2005

Preklici
Potne listine preklicujejo
Brkič Darko, Jerebova ulica 20,
Novo mesto, potni list, št. P00770226.
gnm‑210734
Budja Nataša, Zidanškova ulica 2,
Slovenska Bistrica, potni list, št. P00557037.
gnr‑210479
Čater Aleš, Kebetova ulica 4, Kranj, potni
list, št. P00575069. gns‑210603
Čater Damjana, Kebetova ulica 4, Kranj,
potni list, št. P00415074. gnt‑210602
Čater Maj, Kebetova ulica 4, Kranj, potni
list, št. P00957302. gnw‑210599
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Čater Mark, Kebetova ulica 4, Kranj,
potni list, št. P00575066. gnu‑210601
Čede Katja, Petrovče 15, Petrovče, potni
list, št. P00722869. gnh‑210489
Čergič Gordana Ana, Ob žici 5, Ljubljana,
potni list, št. P01090697. gnm‑210834
Čulk Zoran, Titova ulica 46, Radeče,
potni list, št. P00202970. gnh‑210889
Dančič Danijela, Ulica Andreja Kumarja
7, Ljubljana, potni list, št. P00282131.
gnj‑210512
Djurašević Luka, Smlednik 21B,
Smlednik, potni list, št. P00243525.
gnl‑210710
Dužič Sebastijan, Trate 11, Zgornja Velka,
potni list, št. P01012482. gno‑210857
Furman Milica, Mariborska cesta
69, Celje, potni list, št. P00727818.
gnn‑210558
Galičič Danica, Ulica Lojzeta Hrovata
9, Kranj, potni list, št. P01110238.
gns‑210653
Glazer Mateja, Velka 15, Dravograd,
potni list, št. P00604643. gnr‑210704
Horvat Bojan, Borova vas, Maribor, potni
list, št. P00289064. gnz‑210621
Juretič Aleksej, Pravčina 65, Prvačina,
maloobmejno prepustnico, št. AI 000152748.
gnz‑210696
Kovač Matic, Šlandrov trg 28, Žalec,
potni list, št. P01002026. gnc‑210494
Kurnik Jelka, Videž 42, Slovenska
Bistrica, potni list, št. P00073245.
gnp‑210481
Lamovec Tatjana Marija, Postojnska
ulica 3, Ljubljana, potni list, št. P00940995.
gnt‑210577
Lipušček Jani, Trg 1. maja 1, Tolmin,
potni list, št. P00030793. gns‑210528
Marić Saša, Ulica Bogomira Magajne
12, Izola – Isola, potni list, št. P01082039.
gnb‑210895
Mravlja Albina, Žaucerjeva ulica 11,
Ljubljana, potni list, št. P00553255.
gnk‑210536
Nadišić Gaj, Liminjanska cesta 91,
Lucija, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00903979, izdala UE Piran. gni‑210613
Obersnel Katarina, Mladinska cesta 13,
Bled, potni list, št. P00868392. gng‑210640
Obersnel Vida, Mladinska cesta 13, Bled,
potni list, št. P01132791. gno‑210632
Pelko Špela, Zgornji Brnik 124, Cerklje
na Gorenjskem, potni list, št. P00032041.
gne‑210742
Petrič Branko, Kantetova ulica 93,
Ljubljana, potni list, št. P00446131.
gnk‑210461
Pevec Roman, Ulica Kozjanskega
odrega 17, Rogaška Slatina, potni list, št.
P00800470. gnn‑210508
Ploskić Rado, Begunje pri Cerknici
169, Cerknica, potni list, št. P00429860.
gnh‑210739
Ponjavić Pejo, Cesta revolucije 7,
Jesenice, potni list, št. P00493344.
gng‑210840
Potočnik Maksimiljan, Zgornja Ročica
7, Sv.Ana v Slov.goricah, potni list, št.
P00202446. gnj‑210637
Sabolčec Srečko, Preloge 73, Ljubljana,
potni list, št. P00368607. gnq‑210880
Sedovnik Jaka, Razgledna ulica 22,
Celje, potni list, št. P01005770. gnr‑210554
Smajić Elmir, Celovška cesta 336,
Ljubljana, potni list, št. P00916171.
gnt‑210527
Starkl Petra, Slomškova ulica 14, Ljubljana,
potni list, št. P00898372. gnk‑210661
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Stipanović Ivanka, Krašnji Vrh 10,
Metlika, maloobmejno prepustnico, št. AH
000013367. gnv‑210500
Šišić Hašim, Sovretova ulica 28, Krško,
potni list, št. P01017556. gnp‑210506
Uršič Tanja, Idrsko 58C, Kobarid, potni
list, št. P00666382. gnu‑210526
Valenčič Filip, Smednik 74, Smlednik,
potni list, št. P00498856. gnm‑210709
Vertačnik Urša, Pot na Črno 12, Vodice,
potni list, št. P00782585. gnf‑210691
Zakrajšek Alojzij, Hlebče 2, Velike Lašče,
potni list, št. P00150829. gnu‑210901

Osebne izkaznice preklicujejo
Ažman Mojca, Alpska cesta 8, Lesce,
osebno
izkaznico,
št.
000870484.
gnl‑210635
Badovinac Jana, Cesta bratstva in
enotnosti 12, Metlika, osebno izkaznico, št.
000248803. gns‑210753
Balde Alen, Kvedrova cesta 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001030010. gnz‑210646
Bandelj Nataša, Gregorčičeva ulica 16,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001912196.
gnj‑210687
Barbič Žarko, Robindvor 49, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000708319.
gnl‑210535
Beličanec Slavko, Ulica bratov Učakar 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000514712.
gnj‑210562
Berčič Klemen, Topniška ulica 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001713480.
gnh‑210464
Bertoncelj Maruša, Javorniški Rovt 31B,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001888291.
gnr‑210608
Bežik Petra, Plečnikova ulica 3,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001743259.
gnc‑210619
Bizilj Primož, Stegne 23, Moravče, osebno
izkaznico, št. 001422789. gnx‑210773
Bogdan Maja, Štihova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000384486.
gni‑210538
Bohte Špela, Gregorčičeva ulica 6, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001345489.
gnp‑210731
Bojnec Jože, Gomilica 22, Turnišče,
osebno
izkaznico,
št.
001870861.
gnp‑210656
Bonča Vida, Moše 11, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000994336. gnl‑210860
Brajko Sandra, Ulica oktobrske revolucije
10B, Izola – Isola, osebno izkaznico, št.
001587776. gnn‑210683
Brajkovič Igor, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000907305.
gnw‑210574
Breceljnik Marija, Društvena ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000955285.
gnj‑210587
Bregar Aleš, Na Trati 57, Lesce, osebno
izkaznico, št. 000826028. gnk‑210636
Bregar Krančan Jasna, Magajnova
ulica 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001105667. gnt‑210477
Bucik Vasja, Ulica Milojke Štrukelj 7,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001941172.
gne‑210842
Bučar Marija, Podlimbarskega ulica 41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001078869.
gnd‑210568
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Buqaj Dany, Ulica 28. maja 75,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000216704.
gnp‑210531
Čadež Irena, Vrzdenec 22, Horjul, osebno
izkaznico, št. 000916480. gnq‑210705
Čadež Jurij, Vrzdenec 22, Horjul, osebno
izkaznico, št. 000916404. gno‑210707
Čadež Vid, Vrzdenec 22, Horjul, osebno
izkaznico, št. 000916467. gnp‑210706
Čadež Vlasta, Vrzdenec 22, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001782839.
gnn‑210708
Čebular Mojca, Jesihov štradon 55,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001662993.
gny‑210547
Čede Katja, Petrovče 15, Petrovče, osebno
izkaznico, št. 001317020. gnf‑210491
Česen Damijan, Gasilska ulica 5,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000565228.
gnb‑210595
Čirič Matjaž, Mavčiče 83/b, Mavčiče,
osebno
izkaznico,
št.
000837594.
gnz‑210746
Črepnjak Valerija, Kocljeva ulica 11,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000950233. gng‑210865
Ćatović Safet, Kamniška cesta 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. AH 34502
– za tujca, izdala UE Kamnik. gnk‑210836
Dajčman Alojz, Ulica heroja Lacka 2/d,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001926149. gng‑210740
Denić Mirjana, Svska cesta 6, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
000451813.
gnb‑210620
Dolenc Vinko, Cankarjeva ulica 7,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000297005.
gnb‑210745
Dolhar Jure, Urančeva ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001876522.
gnb‑210470
Dolšak Oskar, Pivola 70A, Hoče, osebno
izkaznico, št. 000100639. gnk‑210486
Drevenšek Klavdija, Slov. Javornik,
Cesta Borisa Kidriča 24, Jesenice, osebno
izkaznico, št. 000915637. gnr‑210754
Drobne Henrik, Dobrina 2, Loka pri
Žusmu, osebno izkaznico, št. 000754019.
gno‑210682
Drobnič Nadja, Nazarjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000414610.
gnk‑210886
Druškovič Zlatko, Stari trg 13, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 000097491.
gnq‑210534
Fideršek Denis, Ulica 15. jinuja 4, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001282733.
gng‑210565
Fideršek Ema, Ulica 15. jinuja 4, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001126296.
gne‑210567
Fideršek Nina, Ulica 15. jinuja 4, 3202
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001282746.
gni‑210563
Fikfak Peršak Tilen, Polakova ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001770052.
gng‑210540
Fingušt Miran, Spodnja Gorica 60,
Rače, osebno izkaznico, št. 001728491.
gnl‑210485
Frančič Vesna, Padna 19, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 000053464.
gnl‑210610
Gerbec Matjaž, Pšajnovica 8, Laze v
Tuhinju, osebno izkaznico, št. 001225962.
gne‑210692
Gerdin Dušan, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000739705.
gny‑210472

German Zoran, Zgornje Jezersko 87B,
Zgornje Jezersko, osebno izkaznico, št.
001440794. gnx‑210598
Gojak Ana, Dolenjska cesta 413,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000134303.
gnc‑210469
Goranc Nina, Dolenje Ležeče 80,
Divača, osebno izkaznico, št. 001911901.
gnh‑210689
Goršak Željko, Vrh pri Površju 2,
Raka, osebno izkaznico, št. 001763287.
gno‑210507
Gostinčar Andrej, Gospodinjska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000661813.
gnm‑210459
Govekar Suzana, Breg ob Kokri 23,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000075151.
gnl‑210835
Grilc Nadica, Vrhovnikova ulica 18,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000056584.
gnk‑210511
Grom Zora, Levičnikova ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000035568.
gnr‑210529
Hajdin Milan, Vodnikova cesta 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001117560.
gnb‑210570
Harnik Uršula, Sv. Primož nad Muto 19,
Muta, osebno izkaznico, št. 000168645.
gnf‑210641
Hrovat Miran, Šmartinska cesta 109,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001840118.
gng‑210515
Hrvatin David, Kampel 12, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000440059. gnx‑210648
Iskra Grega, Bilčeva pot 2, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000774149.
gnw‑210674
Janković Dragoslav, Martinčeva ulica 19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 0100163560.
gnz‑210571
Javornik Tjaša, Veliko Mlačevo 66,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001932578.
gno‑210582
Jazbec Jožefa Amalija, Breg pri Kočevju
47, Stara Cerkev, osebno izkaznico, št.
000550613. gns‑210503
Jermančič Jurij, Cesta Bratstva 9, Prade,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000104764. gnt‑210652
Jezernik Ajda, Sončni grič 12, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001403692.
gns‑210628
Jus Majda, Podova 73, Rače, osebno
izkaznico, št. 001467040. gnm‑210484
Kalčič Pavla, Škocjan 66, Škocjan,
osebno
izkaznico,
št.
000716423.
gnf‑210866
Kauković Dijana, Beblerjev trg 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001789874.
gnn‑210458
Keranović Suljo, Cesta španskih borcev
45 a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000840682. gnf‑210541
Kermc Janez, Sela pri Zabuah 6,
Šmarješke Toplice, osebno izkaznico, št.
001479125. gnr‑210679
Kirič Alojzija, Ulica Ivana Turšiča 8,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001647416.
gni‑210688
Klinar Rudolf, Kolodvorska ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000808970.
gnz‑210471
Klinc Jernej, Klanc 84, Celje, osebno
izkaznico, št. 001706476. gnd‑210743
Kobentar Marko, Ulica Antona Tomšiča
29, Višnja Gora, osebno izkaznico, št.
000989530. gnf‑210741
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Kocjančič Primož, Prelog, Breznikova
cesta 26, Domžale, osebno izkaznico, št.
000540072. gnv‑210775
Kodrič Aleš, Preserje 91, Branik, osebno
izkaznico, št. 000270445. gnx‑210698
Kogej Branimir, Gorazdova ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001796560.
gnf‑210516
Kogelnik David, Gornja Bistrica 180,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001786680.
gnx‑210548
Kogelnik Domen, Gornja Bistrica 180,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001786688.
gnw‑210549
Kogelnik Polonca, Gornja Bistrica 180,
Črenšovci, osebno izkaznico, št. 001786698.
gnz‑210546
Kokot Anja, Grčarjeva ulica 36,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001323437.
gnv‑210625
Kolar Anton, Topolšica 130/a, Topolšica,
osebno
izkaznico,
št.
001215969.
gnq‑210755
Koron Danila, Hudovernikova ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000027979.
gng‑210465
Kotar Franc, Moravče pri Gabrovki 65,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 000585261.
gnh‑210639
Kovač Matic, Šlandrov trg 28, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000244794.
gnb‑210495
Kovačič Alenka, Kajuhova ulica 10,
Celje, osebno izkaznico, št. 000516613.
gno‑210557
Kovačič Uroš, Kersnikova ulica 13,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000216258.
gns‑210778
Kozjek Jože, Turnše 3, Dob, osebno
izkaznico, št. 001163704. gnc‑210519
Kregelj Radivoj, Ledine 77, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001449674.
gny‑210697
Kresnik Dejan, Laška vas pri Štorah 51,
Štore, osebno izkaznico, št. 001293957.
gnl‑210560
Kristanič Marija, Vegova ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000062126.
gnd‑210618
Krmac Goran, Trg Brolo 2, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001509155. gnv‑210650
Kurnik Jožef, Jareninski Dol 41,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 000770865.
gnp‑210681
Kurtevski Aleksander, Hraše 24 a,
Smlednik, osebno izkaznico, št. 000267949.
gnp‑210556
Lampe Tomaž, Prade – cesta XII/8,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001827799. gnc‑210644
Leber Solvester, Celjska cesta 24,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001652880. gnv‑210675
Lendero Aleš, Vodnikovo naselje 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000872530.
gnv‑210525
Lesjak Michael, Gabrovnik 20, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001240023.
gnn‑210533
Ličina Sava, Komen 144, Komen, osebno
izkaznico, št. 001001357. gnu‑210751
Ljubič Sandi, Klemenova ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000574259.
gnb‑210520
Lorger Sofija, Bratovševa ploščad 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000119552.
gnh‑210564

Lunić Smiljana, Partizanska ulica 38,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001312307. gnb‑210695
Magyar Klara, Glavna ulica 66, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 001409387.
gnu‑210701
Makuc Tanja, Gornje Cerovo 60,
Kojsko, osebno izkaznico, št. 001582101.
gnc‑210844
Malovrh Stanislav, Tominčeva cesta 22,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001086659.
gne‑210596
Marinko Sebastijan, Raičeva ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001553890.
gnj‑210616
Mastnak Mateja, Cerovec pri Šmarju
23, Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000968802. gnt‑210552
Mazi Bojan, Ilovški štradon 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000733289.
gnw‑210524
Meglič Ana, Poljanski nasip 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000439090.
gnr‑210579
Mejak Daniela, Semedela 12, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000583670. gnw‑210649
Melanšek
Darja,
Lokovica
143,
Šoštanj, osebno izkaznico, št. 001345135.
gnu‑210626
Menih Mateja, Lokovica 39, Šoštanj,
osebno
izkaznico,
št.
001672020.
gne‑210867
Metličar Jasna, Vodnikova cesta 318,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001086603.
gnk‑210561
Miklavec Jožef
Tomaž, Kvedrova
cesta 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001574416. gnd‑210543
Mlakar Zoran, Hudovernikova ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001368924.
gnc‑210544
Mrhar Franc, Planina 92, Planina, osebno
izkaznico, št. 001489174. gnd‑210643
Nabernik Anton, Sv. Anton na Pohorju
123, Vuhred, osebno izkaznico, št.
001138725. gne‑210642
Obersnel Katarina, Mladinska cesta 13,
Bled, osebno izkaznico, št. 001933928.
gni‑210638
Obersnel Vida, Mladinska cesta 13,
Bled, osebno izkaznico, št. 001887870.
gnq‑210630
Olaj Matej, Hrastje – Mota 11A,
Radenci, osebno izkaznico, št. 001941181.
gni‑210863
Omerašević Sulejman, Padna 60,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
001523345. gnm‑210609
Ošlaj Štefan, Filovci 93, Bogojina, osebno
izkaznico, št. 001599400. gnj‑210487
Ovsenek Miha, Moste 62A, Žirovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001071265.
gnp‑210606
Perjet Branko, Vičanci 81, Velika
Nedelja, osebno izkaznico, št. 000299166.
gnq‑210855
Perkovič Luka, Bernetičeva 10, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001791372. gni‑210713
Perković Hudovernik Mateja, Bernetičeva
10, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001400121. gnh‑210714
Perne Grošelj Irena, Habatova ulica 11a,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000946823.
gnh‑210514
Pevec Irena, Staretova ulica 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001433204.
gne‑210517
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Pintar Luka, Mlakarjeva ulica 9(a,
Šenčur, osebno izkaznico, št. 001070922.
gnj‑210837
Plačko Marko, Ulica bratov Učakar 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001917918.
gnm‑210559
Podboršek Rožle, cesta Ceneta
Štuparja 15, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001132145. gnw‑210474
Podunavac Goran, Cesta na Markovec
65, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001271145. gny‑210647
Pompe Klemen, Žeje 16, Dob, osebno
izkaznico, št. 000358251. gnz‑210771
Potkonjak Uroš, Maroltova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000324984.
gnd‑210518
Potočnik Igor, Ulica Veljka Vlahoviča 57,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001504734.
gnx‑210623
Poženel Urška, Rozmanova ulica 9, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001825442.
gno‑210607
Prašnikar Matic, Parmska cesta 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001421772.
gnx‑210573
Predovič Gabrijela, Bereča vas 15a,
Suhor, osebno izkaznico, št. 001907682.
gnx‑210498
Presečnik Marko, Hribernikova ulica 6,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001841034.
gnq‑210605
Prohart Jan, Livarska cesta 22,
Vuzenica, osebno izkaznico, št. 001332045.
gnv‑210700
Pucko Patricija, Morje 122G, Fram,
osebno
izkaznico,
št.
001209501.
gnc‑210669
Pučko Aljaž, Janežovci 10A, Destrnik,
osebno
izkaznico,
št.
001181772.
gnu‑210676
Rachle Franc, Ljubično 5, Poljčane,
osebno
izkaznico,
št.
001764264.
gnq‑210480
Rajsar Barbara, Ulica heroja Marinclja 5,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001498128.
gnk‑210686
Ramovš Katja, Igriška ulica 21/a,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000834641.
gnt‑210777
Raykovska Milena, Herbersteinova
ulica 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001566373. gny‑210522
Rehar Ivana, Pod Gradom 7, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
001086263.
gnc‑210569
Ribič Martinka, Hrib nad Ribčami 6/a,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001625869.
gnd‑210768
Ribič Maruša, Hrib nad Ribčami 6/a,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001625871.
gnb‑210770
Ribič Matej, Hrib nad Ribčami 6/a,
Kresnice, osebno izkaznico, št. 001625870.
gnc‑210769
Rikić Snežana, Cesta v Pečale,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000751559.
gnf‑210466
Roblek Miha, Bašelj 36, Preddvor, osebno
izkaznico, št. 000900499. gny‑210597
Rojc Kristina, Kogojeva ulica 4, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 000125308.
gnj‑210612
Rožman Vincenc, Gregovce 6a,
Bizeljsko, osebno izkaznico, št. 001929603.
gnz‑210521
Saje Rajka, Nusdorferjeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000380656.
gnf‑210566
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Salokar Sabina, Povšetova ulica 59,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001889916.
gnl‑210585
Sergaš Andrej, Celovška cesta 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160849.
gnp‑210881
Sever Sandi, Jakhlova cesta 4,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000250942.
gnq‑210580
Sirc Franc, Mladinska cesta 23 a,
Bled, osebno izkaznico, št. 001391259.
gnn‑210633
Skok Lenart, Židovska steza 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001563174.
gnp‑210581
Skrabl Peter, Lamutova ulica 19, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000251518.
gno‑210732
Sotošek Peter, Derčeva 37, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001610135.
gns‑210903
Stanič Ivan, Celovška cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001275244.
gnu‑210476
Stegovec Justina, Gosposka ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001891801.
gnv‑210475
Stipanović Ivanka, Krašnji Vrh 10,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001712422.
gnw‑210499
Strgar Radivoj, Selska ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001017897.
gne‑210467
Strmole Janez, Gornje Prapreče 2,
Prem, osebno izkaznico, št. 000896031.
gns‑210553
Strnad Janez, Pondor 20, Tabor, osebno
izkaznico, št. 000503835. gni‑210488
Svečko Dejan, Javornik 54, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001167249.
gno‑210482
Šerbec Darja, Kajuhova ulica 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001481750.
gnd‑210868
Šiljegović Nura, Panonska ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001866734.
gnt‑210627
Šircelj Anton, Litijska cesta 108,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001571808.
gnk‑210586
Šišić Hašim, Sovretova ulica 28,
Krško, osebno izkaznico, št. 001879365.
gnq‑210505
Šmit Marko, Latkova vas 96, Prebold,
osebno
izkaznico,
št.
000659686.
gng‑210490
Šolar Julia, Gornji trg 33, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000864231.
gnj‑210462
Štabi Snežana, Gregorčičeva ulica 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000695435.
gnb‑210645
Štirn Andrej, Zapoge 32a, Vodice, osebno
izkaznico, št. 000631451. gnt‑210456
Šuklje Hadžić Adin, Podlubnik 162, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001179718.
gnr‑210629
Tomič Jože, Ulica talcev 35, Straža,
osebno
izkaznico,
št.
000759962.
gnn‑210733
Topolovec Boštjan, Ulica Metoda
Mikuža 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001366334. gns‑210478
Trkov Saša, Kogojeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000475593.
gnx‑210473
Veselič Jožef, Čurile 4a, Metlika, osebno
izkaznico, št. 001245894. gnt‑210502
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Veselič Majda, Čurile 4a, Metlika, osebno
izkaznico, št. 001245902. gnu‑210501
Vinkovič stanislava, Homec 2, Rečica ob
Savinji, osebno izkaznico, št. 000382762.
gnq‑210555
Virtič Marko, Naselje heroja maroka 14,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000972131.
gnj‑210862
Voga Grega, Smrjene 46A, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
000891024.
gnm‑210809
Vokić Boris, Polje, Cesta Vi/12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000918319.
gno‑210882
Volk Tjaša Viktorija, Ulica bratov
Učakar 46, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001895903. gnl‑210460
Vran Gal, Goričane 8D, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001706269. gnk‑210711
Vran Gordana, Goričane 8D, Medvode,
osebno
izkaznico,
št.
000424738.
gnj‑210712
Vrh Ivanka, Zabiče 26C, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000625572.
gnx‑210673
Vrhovec Janez, Ulica miru 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001196318.
gnu‑210576
Vučkovič Tea, Bevkova ulica 3, Maribor, osebno izkaznico, št. 000939366. gng‑210615
Zajc Urška, Ulica Ivana Suliča 6C,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
000399762. gnw‑210699
Zalokar Bojan, Partizanska cesta 1,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001693824.
gny‑210497
Zapušek Marija, Ložnica pri Žalcu 12,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001572024.
gne‑210492
Zelič Martin, Breg 9b, Loka pri Zidanem
Mostu, osebno izkaznico, št. 001847336.
gnr‑210504
Zemljič
Špela,
Linhartova
104,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001663855.
gnh‑210818
Zorko
Martina,
Ulica
kozjanskih
borcev 24, Brežice, osebno izkaznico, št.
001680445. gnx‑210523
Zupan Franc, Ločica ob Savinji 66a,
Polzela, osebno izkaznico, št. 000494702.
gnd‑210493
Žagar Oman Jernej, Ulica prvoborcev 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001745989.
gni‑210463

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Bajraktarević Zoran, Spodnje Pirniče 24/k,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1298143, reg. št. 226386, izdala UE Ljubljana.
gnt‑210852
Bajželj Matej, Cegelnica 31, Naklo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1533042,
reg. št. 54890, izdala UE Kranj. gni‑210588
Balažic David, Glavna ulica 81, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 13448, izdala UE Lendava.
gnv‑210550
Berčič Klemen, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2091931, reg. št. 214132, izdala UE
Ljubljana. gnz‑210796
Bezjak Jožef, Strjanci 7, Podgorci,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1510969, reg. št. 1946, izdala UE Ormož.
gnn‑210583

Bezjak Sandra, Ulica 5. prekomorske 9,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S2131177, izdala UE Ptuj.
gnw‑210724
Bizilj Primož, Stegne 23, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1621089, reg. št. 26406, izdala UE
Domžale. gnh‑210764
Bizjak Jožef, Vrtojbenska 16, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat.
ABCFGH, št. S650208, reg. št. 3130, izdala
UE Nova Gorica. gnx‑210448
Bizjak Vida, Vrtojbenska 16, Šempeter
pri Gorici, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S681022, reg. št. 16581, izdala UE Nova
Gorica. gnw‑210449
Bonča Vida, Moše 11, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001592764,
reg. št. 253840, izdala UE Ljubljana.
gnm‑210859
Bossman Alice, Lucija, Šolska 1,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 66253, reg. št. 14979,
izdala UE Piran. gnr‑210604
Božič Tomaž, Mladinska ulica 26,
Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1098441, izdala UE Ljutomer. gnj‑210537
Brajkovič Igor, Medvedova cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2229620, reg. št. 277516, izdala UE
Ljubljana. gnv‑210800
Bratuša Polona, Antoličičeva ulica 20,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001692658. gnf‑210841
Bučar Ručman Aleš, Zelena pot 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2142830, reg. št. 203913, izdala UE
Ljubljana. gnp‑210781
Buqaj Dany, Ulica 28. maja 75, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2146338, reg. št. 150797, izdala UE
Ljubljana. gnm‑210784
Centner Irena, Trg Dušana Kvedra 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1936015, reg. št. 127444,
izdala UE Maribor. gnn‑210662
Čadež Irena, Vrzdenec 22, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1491319, reg. št. 162892, izdala UE
Ljubljana. gnn‑210808
Čebular Mojca, Jesihov Štradon 55,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1718909, reg. št. 142841,
izdala UE Ljubljana. gne‑210792
Čede Katja, Petrovče 14, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABDH, št. S
001564233, izdala UE Žalec. gnw‑210824
Česen Damijan, Gasilska 5, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S523558,
reg. št. 8925, izdala UE Kranj. gnd‑210693
Čuk Peter, Tovarniška cesta 18, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH, št.
S1924290, reg. št. 5735, izdala UE Logatec.
gnp‑210631
Dobravc Miha, Pongrac 34, Griže,
vozniško dovoljenje, kat. BAGH, št. S
1448301, izdala UE Žalec. gnu‑210726
Drašler Anton, Zelena ulica 17, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001848861. gnh‑210839
Drobne Henrik, Dobrina 2, Loka pri
Žusmu, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h FGH, št. S2057243, reg. št. 5648,
izdala UE Šentjur pri Celju. gnm‑210634
Dugalić Miloje, Na produ 6, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1938082, reg. št. 128889, izdala UE
Maribor. gng‑210665
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Đukič Đorđe, Pot Sodarjev 23, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2026614, reg. št. 265980, izdala UE
Ljubljana. gno‑210782
Fajs Mateja Tamara, Cesta Staneta
Žagarja 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S2038580, reg.
št. 31627, izdala UE Kranj. gns‑210803
Falnoga Robert, Liptovska ulica 11,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BCEGH, št. S002171908,
reg. št. 15709, izdala UE Slovenske Konjice.
gnz‑210671
Fikfak Alenka, Polakova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1988013, reg. št. 198285, izdala UE
Ljubljana. gnf‑210791
Furlanič Jurij, Bežkova 3, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 68103, izdala UE Koper. gne‑210717
Gavranič Slavko, Oljarska pot 1,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1217131, reg. št. 43760, izdala UE Koper.
gnd‑210468
Gerbec Nives, Srednje 7, Ročinj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S2099844, reg. št. 45816, izdala UE Nova
Gorica. gny‑210722
Godbole Priyanka Amit, Pune, Pune,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S203305, reg. št. 267167, izdala UE
Ljubljana. gnw‑210774
Gojak Ana, Dolenjska cesta 413,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1214077, reg. št. 34154, izdala UE
Ljubljana. gno‑210807
Golja Luka, Montinjančevo naselje 5B,
Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S2122931. gny‑210447
Goršak Željko, Vrh pri Površju 2, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, reg. št.
18006, izdala UE Brežice. gns‑210728
Grmovšek Silvo, Jenkova cesta 25,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S803738, reg. št. 13134, izdala UE Velenje.
gny‑210622
Grujičić Miloš, Kidričeva ulica 9, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BCEGH, št. S2070252, reg. št. 14606,
izdala UE Kočevje. gnl‑210685
Gulin Grega, Celovška cesta 143,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S1611533, reg. št. 193105, izdala UE
Ljubljana. gnn‑210783
Hafner Primož, komenskega ulica 20,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2145966, reg. št. 201335,
izdala UE Ljubljana. gnj‑210787
Herkovič Klemen, Ulica Pohorskega
bataljona 5, Ruše, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001185132, reg. št. 7839, izdala
UE Ruše. gnd‑210843
Homec Simon, Mlekarniška ulica 10,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCEGH, št. S2163482, izdala UE
Maribor. gnh‑210664
Hotko Rozalija, NHM 10, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. AGH, št. S
311677, reg. št. 1031, izdala UE Sevnica.
gnk‑210861
Hozjan Valerija, Brezovica 10, Velika
Polana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15976, izdala UE Lendava. gnq‑210655
Hrabar Andrej, Prešernova 13, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 655523,
izdala UE Kamnik. gnv‑210750
Hrovat Miran, Šmartinska cesta 109,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1867396, reg. št. 42132, izdala UE
Ljubljana. gnc‑210794

Isaković Admin, Kalanova ulica 1,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002114690, reg. št. 268549, izdala UE
Ljubljana. gnr‑210854
Jarc Irena, Grogova 4, Naklo, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S287867, reg. št.
40997, izdala UE Kranj. gnc‑210694
Jenko Rok, Brezje 4, Kranjska Gora,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S1943750, reg. št. 219863, izdala UE
Ljubljana. gnt‑210802
Jošt Kuzman Slava, Rožna dolina, cesta
V/20, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1872182, reg. št.
125327, izdala UE Ljubljana. gnp‑210806
Kalan Rok, Štrekljeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
001865772, reg. št. 128423, izdala UE
Ljubljana. gnz‑210821
Katalenić Željko, Stritarjeva ulica 5,
Rogaška Slatina, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S1725535, izdala UE
Šmarje pri Jelšah. gny‑210672
Kogelnik Polonca, Gornja Bistrica
180, Črenšovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18033, izdala UE Lendava.
gnb‑210545
Kompoš Aleksander, Ulica Elvire Vatovec
3, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 53122, reg. št. 11834, izdala
UE Izola. gnq‑210530
Kotar Franc, Moravče pri gabrovki
65, Gabrovka, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 678538, izdala UE Litija.
gnk‑210736
Kovačič Uroš, Kersnikova ulica 13,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BH,
št. S 1374840, reg. št. 25489, izdala UE
Domžale. gnl‑210760
Kozan Alojz, Dolsko 5, Dol pri Ljubljani,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S1823463, reg. št. 261255, izdala
UE Ljubljana. gnl‑210785
Kozelj Alojz, Hotemaže 16, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S2120680, reg. št. 4743 – II.
duplikat, izdala UE Kranj. gnh‑210589
Kozina Lidija, Bernekerjeva ulica 35,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2145884, reg. št. 11510,
izdala UE Ljubljana. gnr‑210654
Kozjek Jože, Turnše 3, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S001329326,
reg. št. 34292, izdala UE Domžale.
gnm‑210509
Krgović Srđan, Valjavčeva ulica 11,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S1998332, reg. št. 51895, izdala
UE Kranj. gng‑210590
Krmac Goran, Trg Brolo 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 42966. gnf‑210716
Kurnik Jelka, Videž 42, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2105101, reg. št. 25831,
izdala UE Slovenska Bistrica. m‑1830
Kurtevski Aleksander, Hraše 24A,
Smlednik, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1944445, reg. št. 119727,
izdala UE Ljubljana. gng‑210790
Lalić Sašo, Golarjeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2092322, reg. št. 176587, izdala UE
Ljubljana. gnu‑210776
Lavre Silvo, Pameče 154, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S1931751, reg. št. 7246, izdala UE
Slovenj Gradec. gnz‑210496
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Lesjak blaž, Glinškova ploščad 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S2221318, reg. št. 259014, izdala UE
Ljubljana. gnb‑210720
Leskovšek Primož, Foršt 35, Ljubno ob
Savinji, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGH, št. S 2155673, izdala UE Mozirje.
gny‑210747
Ljubič Sandi, Klemenova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A 350ccm
BGH, št. S1566099, reg. št. 202521, izdala
UE Ljubljana. gni‑210788
Logar matjaž, Vrtača 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1213541, reg. št. 177085, izdala UE
Ljubljana. gnd‑210793
Lovšin Marija Nika, Prvomajska 2,
Sodražica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6645, izdala UE Ribnica.
gnm‑210684
Lunić Smiljana, Partizanska ulica 38,
Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 001931234,
reg. št. 12229, izdala UE Radlje ob Dravi.
gny‑210847
Magdič Jožef, Ložič 22, Lendava –
Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1878829, reg. št. 12938, izdala UE
Lendava. gnr‑210779
Mandl Vinko, Dogoška cesta 110,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S1569829, izdala UE Maribor. gni‑210663
Marič Žugelj Mojca Marija, Trebušakova
ulica 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S449058, reg. št. 20861, izdala UE
Ljubljana. gnw‑210799
Marinković Petar, Solinska pot 10,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 61203, reg. št. 12879,
izdala UE Piran. gnv‑210600
Markovič Špela, Ulica Nadgoriških
borcev 11, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S1453178, reg. št. 221757,
izdala UE Ljubljana. gng‑210715
Mavrič Aleš, Zalošče 30a, Dornberk,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S253982, reg. št. 35278, izdala UE Nova
Gorica. gnn‑210833
Mazi Bojan, Ilovški Štradon 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1777100, reg. št. 11833, izdala UE
Ljubljana. gnq‑210780
Megloba Jana, Golnik 108, Golnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S641693,
reg. št. 37551, izdala UE Kranj. gnf‑210591
Mejaš Romanca, Brezovo 28, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
2109114, izdala UE Litija. gnh‑210864
Melanšek Darja, Lokovica 143, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2073233, reg. št. 19689, izdala UE
Velenje. gnt‑210677
Mešinović Sanela, Cesta v Jagodje 2,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 50452, reg. št. 11517, izdala UE Izola.
gno‑210532
Milič Milena, Pavšičeva ulica 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2034955, reg. št. 268114, izdala UE
Ljubljana. gnk‑210761
Možina Mateja, Trnje 1/a, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1268896, reg. št. 14512, izdala UE Postojna.
gnc‑210744
Mrak Tina, Seča 56, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
SI 59084, reg. št. 14333, izdala UE Piran.
gnd‑210593
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Mučić Stjepan, Gabrov trg 33, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BCDEGH, reg. št.
88376, izdala UE Ljubljana. gny‑210797
Mujić Mirsad, Rusjanov trg 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1870487, reg. št. 150577, izdala UE
Ljubljana. gnq‑210805
Mušič Jože, Dvor 23, Ljubljana-Šentvid,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S516240, reg. št. 77771, izdala UE
Ljubljana. gnb‑210820
Nabernik Anton, Sv. Anton na Pohorju
123, Radlje ob Dravi, vozniško dovoljenje,
kat. ABFGH, št. S 000259919, reg. št. 688,
izdala UE Radlje ob Dravi. gnx‑210848
Nidorfer Matjaž, Linhartova cesta 92,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1454063, reg. št. 240476, izdala UE
Ljubljana. gnu‑210826
Novak Mulej, Gradiška 253, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S002177666, izdala UE Pesnica.
gnq‑210680
Oskar Dolšak, Pivoli 70a, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2244931, reg. št. 13934, izdala UE
Maribor. gnf‑210666
Palčič Patricija, Ulica Zvonimira Miloša
26, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGh, št. SI 000052978, izdala UE Izola.
gnq‑210730
Pečjak Marija, Ravni dol 5, Sodražica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S45656,
reg. št. 11057, izdala UE Grosuplje.
gnv‑210575
Pevec Irena, Staretova ulica 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S000004492, reg. št. 24995, izdala UE
Domžale. gnl‑210510
Plesničar Romana, Trubarjeva 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S898987, reg. št. 34304, izdala UE Nova
Gorica. gnx‑210723
Pompe Klemen, Žeje 16, Dob, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1036448,
reg. št. 27539, izdala UE Domžale.
gne‑210767
Potkonjak Uroš, maroltova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1565198, reg. št. 247966, izdala UE
Ljubljana. gnk‑210786
Povh Gašper, Šalek 86, Velenje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1237341, reg. št.
24152, izdala UE Velenje. gnw‑210624
Povše Špela, Aličeva ulica 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S1023736,
reg. št. 206761, izdala UE Ljubljana.
gng‑210690
Presečnik Marko, Hribernikova ul. 6,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 996078, izdala UE Mozirje. gnx‑210748
Ramovš Katja, Igriška ulica 21/a,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 2161885, reg. št. 26557,
izdala UE Domžale. gnj‑210762
Reich Tomaž, Ob gozdu 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S910807,
izdala UE Maribor. gni‑210667
Ribać Marko, Žaucerjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2142518, reg. št. 274868, izdala UE
Ljubljana. gny‑210772
Ribič Martinka, Hrib nad Ribčami 67a,
Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGh, št. S 001973294, reg. št.
18305, izdala UE Domžale. gnf‑210766
Rotovnik Alenka, Novi trg 1, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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002091898, reg. št. 154537, izdala UE
Ljubljana. gnn‑210858
Rugelj Tina, Letoviška pot 2, Koper –
Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 000035692, reg. št. 40137, izdala UE
Koper. gnp‑210856
Salihović Alma, Gogalova ulica 4, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S2209426, reg. št. 45273, izdala UE
Kranj. gne‑210592
Savić Miodrag, Delavska cesta 26,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S1401621, reg. št. 42482 – II duplikat,
izdala UE Kranj. gng‑210815
Sever Sandi, Jakhlova cesta 4,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1338686, reg. št. 17957, izdala UE
Grosuplje. gny‑210572
Skejić Anton, Cankarjeva cesta 2C,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S1257592, reg. št. 14399, izdala UE
Velenje. gns‑210678
Skorupan Maja, Preglov trg 4, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S1164398,
reg. št. 207627, izdala UE Ljubljana.
gng‑210765
Smiljanič Zoran, Cesta v mestni log 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2136705, reg. št. 273948, izdala UE
Ljubljana. gnx‑210798
Smole Irena, Zavrh 7a, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S001903910,
izdala UE Žalec. gnb‑210670
Smrekar Mitja, Dvor 14, LjubljanaŠentvid, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S1942793, reg. št. 14438,
izdala UE Ljubljana. gnv‑210804
Smrekar Stanislav, Idrsko 7, Kobarid,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGh, št. S 1978090, izdala UE Tolmin.
gnt‑210727
Spudić Vatroslav, Košenice 55, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002143055, reg. št. 276472, izdala UE
Ljubljana. gnu‑210851
Stanič Ivan, Celovška cesta 108,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S1618350, reg. št. 118296, izdala UE
Ljubljana. gnb‑210795
Svečko Dejan, Javornik 54, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, reg. št. 17387, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnz‑210450
Šipek Srečko, Hrastovec v Slov.
Goricah 17, Lenart v Slov.goricah, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH, št.
S2158187, reg. št. 13119, izdala UE Lenart.
gnu‑210551
Šišić Hašim, Sovretova ulica 28, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/
h BGh, reg. št. 22548, izdala UE Krško.
gnr‑210729
Šivavec Tina, Hruševo 128, Dobrova,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S1777589, reg. št. 94748, izdala UE
Ljubljana. gnn‑210758
Škrban Silvo, mostje 53, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
ABCEFGH, reg. št. 16547, izdala UE
Lendava. gne‑210542
Šmit Marko, Latkova vas 96, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BCE, št. S1439126,
izdala UE Žalec. gnk‑210611
Šubelj Sagmeister Miran, Cesta 13. julija
28, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1827738, reg. št. 73013,
izdala UE Ljubljana. gnt‑210902
Šukarov Maja, Ulica bratov Učakar 112,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 001190167, reg. št. 219491, izdala UE
Ljubljana. gns‑210853
Šuštar Jernej, Podgorica 9, VidemDobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BCFGH, št. S 1591910, reg. št. 15218,
izdala UE Grosuplje. gnv‑210900
Toka Bakos Suzana, Kidričeva ulica 19,
Lendava – Lendva, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 6502, izdala UE Lendava.
gnt‑210752
Tomšič Jana, Rožna dolina, cesta X/18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S2026677, reg. št. 135354,
izdala UE Ljubljana. gni‑210763
Trček Marjan, Jurčkova cesta 119,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCEGH, št. S 2089608, reg. št. 191861,
izdala UE Ljubljana. gnm‑210584
Trobevšek Andrej, Cesta Jaka Platiše 21,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S1721171, reg. št. 15033 – II.
duplikat, izdala UE Kranj. gnc‑210594
Uroševič Roki, Ulica Alojza Valenčiča 10,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. SI 57906, reg. št. 12211, izdala UE Izola.
gnw‑210849
Valentan Ivan, Gorkega ulica 18, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 1969090, reg. št. 88938, izdala UE
Maribor. gni‑210838
Veršič Bojan, Lukavci 80, Križevci
pri Ljutomeru, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S60765, izdala UE Ljutomer.
gnh‑210539
Vidmar Aleš, Gubčeva ulica 10, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 133471,
izdala UE Litija. gnl‑210735
Virk Sara Marina, Ulica Goce Delčeva
2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S2231619, reg. št. 278336, izdala UE
Ljubljana. gno‑210757
Vodlak Simon, Male Braslovče 33,
Braslovče, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 92/2005.
gnd‑210718
Vodovnik
Aleksander,
Marušičeva
ulica 27, Koper – Capodistria, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S1005986, izdala
UE Postojna. gnu‑210451
Vogrin Milica, Dolge njive 17, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat. a
DO 50KM/H bgh, št. s 001957329, reg. št.
11766, izdala UE Lenart. gnz‑210846
Zajc Urška, Ulica Ivana Suliča 6/c,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1898814, reg. št. 43897,
izdala UE Nova Gorica. gnw‑210749
Zelič Martin, Breg 9B, Loka pri Zidanem
Mostu, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S1547222, reg. št. 12987, izdala UE
Sevnica. gns‑210703
Zenković Rasim, Jakčeva ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002221526, reg. št. 276971, izdala UE
Ljubljana. gnv‑210850
Zoichter Jurij, Na jami 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S1192165, reg. št. 125912, izdala UE
Ljubljana. gnu‑210801
Žižmond Dušan, Ob Hublju 4, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BFGH,
št. S 001927161, reg. št. 7867, izdala UE
Ajdovščina. gnb‑210845
Žunjanin Milorad, Kidričeva ulica 109,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S1894481, reg. št. 40391, izdala
UE Domžale. gni‑210513
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Zavarovalne police preklicujejo
Bartoli Mirko, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, zavarovalno polico, št. 40
355655, izdala zavarovalnica Tilia d.d.
gno‑210832
Boštjančič Marija, Redelongijeva 15,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 208554,
izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnm‑210659
Dodlek Gordana, Vrazova 60, Maribor,
zavarovalno polico, št. 320214, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑1834
Esenca d.o.o., Breg 16, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 0822204, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnh‑210814
Gole Boris, Trg Borisa Kidriča 5, Maribor,
zavarovalno polico, št. 00101775646, izdala
zavarovalnica Slovenica. m‑1831
Konda Natalija, Praproče 4, Semič,
zavarovalno polico, št. AO 881753, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gnt‑210452
Miklič Dejan, Nad mlini 29, Novo mesto,
zavarovalno polico, št. 00101756301, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnp‑210831
Mlakar
Martin,
Tacenska
cesta
131B, Ljubljana, zavarovalno polico,
št. 00000855822, izdala zavarovalnica
Slovenica d.d. gni‑210888
Možina Boštjan, Peč 9, Grosuplje,
zavarovalno polico, št. Ao 833101, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gne‑210617
PERITUS d.o.o., Vevška 52, LjubljanaPolje, zavarovalno polico, št. 44 5214267,
izdala zavarovalnica Triglav d.d. gnr‑210454
Petrič Darko, Zgornja Selnica 18,
Selnica ob Dravi, zavarovalno polico,
št. 001010814850, izdala zavarovalnica
Slovenica. m‑1832
Ramšak Nina, Na Vrtači 1, Lesce,
zavarovalno polico, št. 1033802, izdala
zavarovalnica Tilia d.d. gns‑210828
Sebanec Franci, Kamnikarjeva 26,
Škofljica, zavarovalno polico, št. 3438163,
izdala zavarovalnica Zavarovalnica Maribor
d.d. gnn‑210658
Zaušek Jože, Kurirska pot 7, Krško,
zavarovalno polico, št. 00101869132, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnz‑210721
Zelinka Janez, Tržaška cesta 49,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 40 287918,
izdala zavarovalnica Tilia. gnj‑210887

Spričevala preklicujejo
Čučnik Polona, Rožna dolina, cesta
VII/13, Ljubljana, indeks, št. 18950055,
Filozofske fakultete. gnl‑210660
Damijan Nadja, Godešič 33, Škofja
Loka, spričevalo o zaključnem izpitu CDI
Univerzum – smer turistični tehnik, izdano
leta 2003. gnh‑210614
Dmitrović Lina, Drenov grič 1, Vrhnika,
spričevalo 2. letnika Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2002. gnl‑210810
Nuhi Fatima, Stare sledi 8, Prevalje,
spričevalo od 1 do 3. letnika Srednje
kmetijske šole v Rušah, izdano leta 1969,
1970 in 1971. m‑1829
Omerzel Mojca, Zdole 45, Zdole, spričevalo
o zaključnem izpitu SŠ tiska in papirja Ljubljana – enota Krško, izdano leta 1990, izdano na
ime Kostelač Mojca. gnr‑210829
Rus Marjanca, Kal 3, Zagradec, diplomo
Srednje šole tehničnih strok in osebnih

storitev Ljubljana, izdana leta 1989 na
Primožič Marjanca. gnf‑210891
Samide Ksenja, Nanoška ulica 18,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljana, izdano leta 1983. gnm‑210759
Tomlje Jožef, Zdraviliški trg 24, Dolenjske
Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu
Hotelske šole v Ljubljani. gni‑210813
Vujnović Dalibor, Poštna ulica 5, Vrhnika,
obvestilo o uspehu 3. letnika Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnf‑210816
Vukosavljević
Bogdan,
Sneberska
131/A, Ljubljana, diplomo Srednje šole
za elektroenergetiko v Ljubljani, izdana
leta 1986 – smer elektrotehnik, energetik.
gnd‑210897

Ostale listine preklicujejo
Avsenek Jernej, Dvorska vas 17/a,
Begunje na Gorenjskem, študentsko
izkaznico, št. 71000961, izdala Biotehnična
fakulteta v Ljubljani. gnq‑210905
Bandur Nuša, Starše 55/a, Starše,
vozno karto, št. 3487, izdal Certus Maribor.
m‑1828
Bele Martin, Dobrina 4, Žetale, vozno
karto, št. 6664. m‑1827
Belšak Manuela, Prekmurska 46, Maribor,
delovno knjižico, št. 14742. m‑1836
Beranič Boris s.p.- prevozništvo in taxi,
Krčevinska ul. 35, Maribor, izvod licence, št.
10831, izdanega s strani Ortne zbornice dne
8. 12. 2004 za vozilo FORD Escord 1.8 TD,
z reg. št. MB PO-82D. gnv‑210825
Bostič Gregor, Podkum 19, Podkum,
študentsko izkaznico, št. 26103834, FGG.
gnm‑210884
Cvijić Ružica, Matjaževa ulica 9,
Ljubljana, delovno knjižico. gnj‑210812
Dolinšek Jože, Strmec 19, Dole pri Litiji,
delovno knjižico. gnd‑210893
Dujmić Dušan, Ljubljanska 76, Domžale,
študentsko izkaznico, št. 59040639, izdalo
Visokošolsko središče Novo mesto.
gnz‑210896
Isaković Admin, Kalanova ulica 1, Medvode, študentsko izkaznico, št. 25006439,
Fakulteta za arhitekturo. gnh‑210789
JURČIČ & CO., d.o.o., Bodovlje 9/a,
Škofja Loka, licenco za vozilo VOLVO, reg.
št. KR 69-77K, izdana pri GZSlovenije.
gnv‑210725
Kaliman Živa, Vodopivčeva ulica 1/b,
Domžale, vozno karto, št. 580318, izdal
Kam bus Kamnik. gnx‑210898
Kmetič Jasmina, Močna 1, Pernica,
vozno karto, št. 1033, izdal Certus Maribor.
m‑1833
Kneževič Marjan, Breg 64a, 4274 Žirovnica, preklicujem patentno prijavo št.
P-9800180 z dne 1. 3. 2000, vodeno pod
znakom 600-180/98-MJ-5; odločbo patenta
št. 9700027 z dne 5. 2. 1997 in odločbo patenta št. 9800305, MPK6: E04B 2/00 z dne
11. 12. 1998, ki jih je izdalo Ministrstvo za
znanost in tehnologijo – Urad RS za intelektualno lastnino. Ob-37447/05
Kociper Tanja, Zabovci 7/a, Markovci,
študentsko izkaznico, št. 61172104, izdala
Pedagoška fakulteta v Mariboru. 1837
Kramar Zvonko s.p., Gorenje Karteljevo
16, Novo mesto, izvod licence za vozilo
IVECO 1096-14-1, z registrsko oznako NM
C2-507, izdan pri OZS, z veljavnostjo do
10. 12. 2007. gnc‑210894
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Lorenčič Leonida, Zg. Vrtiče 20, Zgornja
Kungota, vozno karto, št. 2573, izdal izdal
Certus Maribor. m‑1835
Magdič Edita, Sostrska cesta 25,
Ljubljana, delovne knjižice izdane na Alič
Edita. gnd‑210668
Makovec Blaž s.p. – Transport, Vilharjeva
ulica 25/c, Ajdovščina, osnovno nacionalno
licenco, ki je potekla 7. 5. 2005, izvode
nacionalne licence za vozila GO 40-40U,
GO A9-05, GO D3-931 in GO L1-409 in
izvod licence skupnosti za vozilo GO D3931. gnx‑210823
Milkovič Ika, Prvomajska 78, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 20202216,
Pravna fakulteta. gnp‑210756
Nemec Matjaž, Bilje 187a, Renče,
delovno knjižico. gns‑210453
Nikolić Ranko, Preloge 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gng‑210890
Nikolov Petre, Močnikova ulica 8,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑210892
Perovič Rajko, Goričica 2, Preddvor,
delovno knjižico. gnq‑210830
Pleslič Iris, Jesenova 10, Domžale,
vozno karto, št. 580343, izdal Kam bus
Kamnik. gnt‑210906
Postružnik Denis, Selišči 17, Sveti Jurij
ob Ščavnici, delovno knjižico. gnc‑210719
Ramovš Katja, Igriška ulica 21A,
Radomlje, izkaznice odvetniške zbornice
Slovenije v Ljubljani vpisane pod št. 329/00.
gnl‑210885
Rupnik Urška, Gradišče nad Pijavo
Gorico 189, Škofljica, vozno karto, št. 18.
gne‑210817
Samec Dina, Gestrinova ulica 1, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 50030111, izdala
teološka fakulteta v Ljubljani. gnr‑210904
Sašek Matic, Trzinska cesta 18, Mengeš,
vozno karto, št. Š 520189, izdal Kam Bus
Kamnik. gni‑210738
Sašek Matic, Trzinska cesta 18, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdala Srednja ekonomska
šola v Kamniku. gnj‑210737
Sedlarević Predrag, Rašiška ulica
1,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 19423519, Ekonomska fakulteta.
gnn‑210483
Sergaš Andrej, Celovška cesta 50,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št.
25006680, Fakulteta za arhitekturo.
gnr‑210883
SIBO d.o.o., Pameče 151, Slovenj
Gradec, licence št. 0000594/00468/247
za tovorno vozilo MAN z reg. oznako
SG H8-977, izdana 7. 1. 2003 pri GZS z
veljavnostjo do 6. 7. 2006. gnq‑210455
Strugar Valentina, Zelena pot 1, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 01005173,
Pedagoška fakulteta. gno‑210657
Šarac Ismet, Rjava ulica 2A, Ljubljana,
delovno knjižico. gnt‑210702
Štih Gašper, Ločna 22/a, Novo mesto,
študentsko izkaznico, št. 22059830, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnk‑210811
Telič Mitja, Na Zelenici 17, Prebold,
listine imenovane učitelj predpisov s številko
UP 0000002. gns‑210457
Zemljič Špela, Linhartova 104, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01003421,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnc‑210819
Žakelj Simon, Cesta Dolomitskega
odreda 10, 1358 Log pri Brezovici,
študentsko izkaznico, št. 31000556,
Fakulteta za farmacijo. gny‑210822
ŽONTA TRANSPORT s. p., Gaji 44, Celje,
CEMT dovolilnico, št. 0178/1. gnt‑210827
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