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Leto XVII

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)

Javni razpisi
Gradnje
Št. 4302-63/2007

Ob-5531/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik, Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, je dne
18. 1. 2007 na podlagi 77. člena Zakona
o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1, Uradni list
RS, št. 36/04) sprejel odločitev o zavrnitvi
vseh ponudb, prispelih za javno naročilo
»Rekonstrukcijo mansarde objekta na lokaciji »Večna pot 2« za potrebe Gozdarskega inštituta Slovenije (gradbena, obrtniška,
strojna in elektro inštalacijska dela ter dobava in montaža opreme)«, po javnem razpisu,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 112 z
dne 3. 11. 2006, Ob-30955/06.
Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb
ugotovil, da ponudbene vrednosti vseh ponudnikov presegajo ocenjeno višino in višino razpoložljivih sredstev investitorja in soplačnika za predmetno investicijo.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 3531-9/2006-59

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se datum v
5. 3. 2007 in število dni iz 59 v 66.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 5. 3. 2007.
Ministrstvo za zdravje

Ob-5696/07

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Izvedba gradbenih in obrtniških del za 1. fazo
dogradnje, rekonstrukcije in adaptacije diagnostičnega, terapevtskega in servisnega
(DTS) objekta v Kliničnem centru Ljubljana«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z
dne 5. 1. 2007, Ob-37368/06, se spremenijo
točke II.3), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: spremenjeno besedilo se glasi:
38 mesecev od oddaje naročila; začetek
6. 4. 2007 in konec 6. 6. 2010.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 5. 3. 2007.

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5022/07
Obvestilo
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila po odprtem postopku za nabavo ločnega podporja, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007, Ob-37369/06, sta
do datuma za oddajo ponudb pravočasno
prispeli dve ponudbi. Po pregledu ponudb
je naročnik ugotovil, da je ena ponudba
nepopolna, druga pa je za naročnika nesprejemljiva, ker presega planirana sredstva
naročnika. Naročnik bo zato nadaljeval postopek s pogajanji brez predhodne objave.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-5023/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo, kontaktna oseba: Mihela Šifrer, Ki-

dričeva c. 38a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-28-00, faks 04/208-28-51.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1JNVV/2006 – B.
II.5) Kratek opis: nakup UZ aparata za
ginekologijo in porodništvo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 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:
Sonar d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Železnik, Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031/612-502, faks 01/519-27-12.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 38,952.465,93 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: ne; 135-136/2006, Ob-35971/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
JZ Bolnišnica za ginekologijo in
porodništvo
Ob-5024/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: Marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR – 16/2006.
II.5) Kratek opis: ultrazvočni aparat z
dodatno opremo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 19,000.000 SIT oziroma 79.285,60
EUR.
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. 16/2006: Medias International d.o.o., kontaktna oseba: Robert Babnik, Leskoškova 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-300, faks 01/52-02-495,
elektronska pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 17,495.454,82 SIT
oziroma 73.007,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 16/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 117-118 z dne 17. 11.
2006, Ob-32201/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-5025/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: računalniška oprema.
II.5) Kratek opis: osebni računalniki,
tiskalniki, druga računalniška oprema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,666.666,66 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. 53-DeS/06: Lancom
d.o.o., Tržaška cesta 63, 2000 Maribor.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 61.711,31 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 123-124 z dne
1. 12. 2006, Ob-33724/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 35
Ob-5034/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, kontaktna oseba: Irena Pernuš, Šolska ulica 9,
4205 Preddvor, Slovenija, tel. 04/255-10-10,
faks 04/255-12-97, elektronska pošta: racunovodstvo1.oskrmv@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe kuhinje:
1. zamrznjena zelenjava in ribe,
2. meso in mesni izdelki,
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3. kruh in pekovski izdelki,
4. slaščičarski izdelki,
5. mleko in mlečni izdelki,
6. ostalo prehrambeno blago,
7. konzervirana živila,
8. testenine in zakuhe,
9. sadje in zelenjava,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. pijača,
12. žito in mlevski izdelki,
13. olja in izdelki,
14. dietni izdelki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: zamrznjena zelenjava
in ribe: Kvibo, d.o.o. Tržič, Predilniška 16,
4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 229.549,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: meso in mesni izdelki:
Litijska mesarija, d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno pri Litiji, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,087.384,85
SIT, najvišja ponudba: 2,470.909,56 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3: kruh in pekovski izdelki:
Žito Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248
Lesce, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,185.103 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: slaščičarski izdelki: Žito
Gorenjka, d.d., Rožna dolina 8, 4248 Lesce,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,160.126 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,590.811,01 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: ostalo prehrambeno
blago: ERA – SV, d.o.o., Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošteva-

la (brez DDV): najnižja ponudba: 875.630,37
SIT, najvišja ponudba: 888.440,62 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: konzervirana živila: ERA
– SV, d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 784.138,20
SIT, najvišja ponudba: 926.559,10 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 št. 8: testenine in zakuhe:
ERA – SV, d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 80.009,12
SIT, najvišja ponudba: 195.216,81 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9: sadje in zelenjava:
SIPIC, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba: 2,184.412,06
SIT, najvišja ponudba: 2,552.451,65 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: zamrznjeni izdelki iz
testa: Kvibo, d.o.o. Tržič, Predilniška 16,
4290 Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 425.110,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: pijača: Opoj Sokovi,
d.o.o., Suhadole 49a, 1281 Komenda, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 907.194,21
SIT, najvišja ponudba: 1,058.157,11 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: žito in mlevski izdelki:
ERA – SV, d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 168.576,46
SIT, najvišja ponudba: 176.295,74 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 13: olja in izdelki:
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Mercator, d.d., Dunajska cesta 107, 1113
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 136.463,99
SIT, najvišja ponudba: 146.567,23 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14: dietni izdelki: ERA
– SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.612,82 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:
11. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; z dne 24. 11. 2006.
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: 20. 2. 2007.
Osnovna šola Matije Valjavca
Preddvor

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 50-336-332/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistilnih sredstev, papirne galanterije in
vrečk za odpadke.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91.387,08 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 sredstva za pranje perila
in pomivanje posode: KIMI, d.o.o., Planjava
1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.508,67 EUR, najnižja
ponudba 3.508,67 EUR, najvišja ponudba
4.816,52 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 sredstva za tračni pomivalni stroj: Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.670,50 EUR, najnižja
ponudba 3.670,50 EUR, najvišja ponudba
7.851,23 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 sredstva za dnevno čiščenje in dezinfekcijo: KIMI, d.o.o., Planjava
1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.036,54 EUR, najnižja
ponudba 7.036,54 EUR, najvišja ponudba
10.851,96 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 pripomočki za čiščenje: Johnson Diversey, d.o.o., Tržaška 37a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.938,09 EUR, najnižja
ponudba 1.938,09 EUR, najvišja ponudba
2.293,52 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 5 sredstva za osebno
nego: Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.488,60 EUR, najnižja
ponudba 2.488,60 EUR najvišja ponudba
5.033,87 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 sredstva za umivanje in
zaščito rok: KIMI, d.o.o., Planjava 1, 1236
Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23.012,18 EUR,
najnižja ponudba 23.012,18 EUR najvišja
ponudba 23.012,18 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7 papirna galanterija:
Europap, d.o.o., Cesta v Šmartno 5, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20.085,31 EUR,
najnižja ponudba 20.085,31 EUR najvišja
ponudba 38.788,99 EUR.

Ob-5079/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-44, faks 01/300-39-37, elektronska pošta: Jozica.pergarec@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-20/2006-ZD Bežigrad.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme prenovljenih prostorov v pritličju ZD Ljubljana – Bežigrad,
Kržičeva 10,1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,600.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-20/2006
ZD Bežigrad: Lesnina MG Oprema, d.d.,
kontaktna oseba: Janez Janež, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/436-13-84, faks 01/436-34-41, elektronska pošta: Info@lesnina-mg.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 107.810,68 EUR;
najnižja ponudba 107.810,68 EUR, najvišja
ponudba 138.104 EUR.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 20/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 15. 12. 2006,
Ob-34852/06.
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: 21. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-5080/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: Jožica Pergarec, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-44, faks 01/300-39-37, elektronska pošta: Jozica.pergarec@zd-lj.si, internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-21/2006 ZD Vič.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
pohištvene opreme prenovljenih prostorov v pritličju trakta A v ZD Ljubljana-Vič,
Postojnska 24, 1000 Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– reference,
– garancijski rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JR-21/2006
ZD Vič: Komin Inženiring, d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Gabrijelčič, Gospodinjska ul. 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-04-30, faks 01/583-04-31, elektronska pošta: Komin@komin.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11,782.800 SIT; najnižja
ponudba 11,782.800 SIT, najvišja ponudba
15,181.250 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR 21/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31396/06.
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: 21. 2. 2006.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-5081/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
kontaktna oseba: Bojan Mohorčič, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.51.32.94-0.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 vrečke za odpadke: Johnson Diversey, d.o.o., Tržaška 37a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.265,90 EUR, najnižja
ponudba 7.265,90 EUR, najvišja ponudba
7.265,90 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 embalaža za infektivne
odpadke: PRI-MA, d.o.o., Tržaška 28, 1360
Vrhnika, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.907,10 EUR, najnižja ponudba 2.907,10 / najvišja ponudba
3.300,62 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 50-336-332/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2007:
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 32996/06 z dne 24. 11. 2006.
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: 20. 2. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-5190/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Škofja Loka, kontaktna oseba:
Janja Bogataj, Podlubnik 1d, 4220 Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-22-465,
faks 04/51-20-139, elektronska pošta:
janja.bogataj@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenih artiklov po posameznih
sklopih za potrebe kuhinje:
1. skupina: kruh in pekovsko pecivo;
2. skupina: žita, mlevski izdelki in testenine;
3. skupina: izdelki iz žit;
4. skupina: zamrznjene in konzervirane
ribe ter izdelki;
5. skupina: zamrznjeno blago;
6. skupina: sveže sadje in zelenjava ter
suho sadje;
7. skupina: konzervirano sadje in zelenjava;
8. skupina: sadni sokovi in nektarji;
9. skupina: jajca;
10. skupina: mleko in mlečni izdelki;
11. skupina: kefir;
12. skupina: meso in mesni izdelki;
13. skupina: ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,110.000 SIT za eno leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno – 40 točk,
– celovitost ponudbe v skupini – 20
točk,
– boljši plačilni pogoji – rok plačila nad
30 dni – 15 točk,
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– dodatne ugodnosti (sponzorstvo v vred
nosti:
– 5% od prometa) – 20 točk,
– 4% od prometa) – 15 točk,
– 3% od prometa) – 10 točk,
– ostale ugodnosti brez sponzorstva – 5
točk,
– reference – 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: kruh in pekovsko
pecivo: Žito, d.d., Šmartinska c. 154, 1529
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,046.800
SIT, najvišja ponudba 2,101.970,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
14. javno naročilo št. 2: žita, mlevski izdelki
in testenine: Mercator, d.d., Slovenčeva 25,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 151.965,10
SIT, najvišja ponudba 151.965,10 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 št. 3: izdelki iz žit: Mercator,
d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 652.290,20
SIT, najvišja ponudba 1,104.543,02 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4: zamrznjene in
konzervirane ribe ter izdelki: PIK AS Tržič,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 672.059,85
SIT, najvišja ponudba 677.742 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: zamrznjeno blago: PIK
AS Tržič, d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 196.385
SIT, najvišja ponudba 246.050,88 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: skupina: sveže sadje in
zelenjava ter suho sadje: Sipic, d.o.o., Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,339.758
SIT, najvišja ponudba 2,316.995,80 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: skupina: konzervirano
sadje in zelenjava: Mercator, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 333.176,71
SIT, najvišja ponudba 416.097,50 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: sadni sokovi in nektarji:
Mercator, d.d., Slovenčeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,224.620,17
SIT, najvišja ponudba 1,677.488,66 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9: jajca: PIK AS Tržič,
d.o.o., Brezje pri Tržiču 41a, 4290 Tržič,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 105.787,50
SIT, najvišja ponudba 119.350 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10: mleko in mlečni izdelki:
Mlekarna Celeia, d.o.o., Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 5,254.649,58
SIT, najvišja ponudba 6,113.679,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11: kefir: ni ponudnika.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12: meso in mesni izdelki:
»Oblak« Janez Oblak, s.p., Delavska 18,
4226 Žiri, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,250.234,92
SIT, najvišja ponudba 3,718.295 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13: ostalo prehrambeno
blago: Impuls Domžale, d.o.o., Motnica
11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 3,204.186,15
SIT, najvišja ponudba 3,522.164,95 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:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
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: 21. 2. 2007.
Vrtec Škofja Loka
Št. 149/07
Ob-5191/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trga in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič,
Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: OIŽ-321-211-6/2006ARSKTRP/.
II.5) Kratek opis: OIŽ-321-211-6/2006ARSKTRP/ razpis za dobavo UVT mleka
v centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in
Slovenska Karitas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 537.964 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenega UVT mleka,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe so se različni stroški transporta
upoštevali tako, da se razlika med ponujenimi stroški za transport pretvori v fiktivno
količino blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 37138/06: Ljubljanske
mlekarne d.d., kontaktna oseba: Petra Alič,
Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, SI-Slovenija,
tel. 01/58-81-688, faks 01/58-81-886, elektronska pošta: Petra.alic@lj-mlek.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 527.564 EUR in 10.400
EUR transportni stroški.
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:
OIŽ-321-211-6/2006/3.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-37138/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program ogroženi 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 2. 2007.
Agencija RS za kmetijske trga
in razvoj podeželja

Ob-5196/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Toneta Čufarja, kontaktna oseba: mag. Tanja Grünfeld, Čufarjeva ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/231-31-56, faks 01/231-31-35.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v OŠ Toneta Čufarja za
obdobje od oddaje javnega naročila do
31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 171.089,97 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: mesni izdelki:
Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Vili Dovžan,
Predilniška cesta 16, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.291,69
EUR, najvišja ponudba 12.749,01 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2. – 1. sklop: mesni
izdelki: Mesnine dežele kranjske d.d., kontaktna oseba: Miroslav Butina, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.291,69
EUR, najvišja ponudba 12.749,01 EUR.
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 – 2. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20.912,82
EUR, najvišja ponudba 68.432,84 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. – 2. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/255-15-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 20.912,82
EUR, najvišja ponudba 68.432,84 EUR.
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 – 2. 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 20.912,82
EUR, najvišja ponudba 68.432,84 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6 – 3. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37.412,37
EUR, najvišja ponudba 66.126,04 EUR.
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 – 3. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: DON DON d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37.412,37
EUR, najvišja ponudba 66.126,04 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 3. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37.412,37
EUR, najvišja ponudba 66.126,04 EUR.
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 – 4. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, 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 18.569,35
EUR, najvišja ponudba 19.188,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 4. sklop: sadje in zelenjava: Bulc bratje d.o.o., kontaktna oseba:
Bernard Hribar, Dolenjska cesta 244, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/428-39-85, faks
01/428-39-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.569,35
EUR, najvišja ponudba 19.188,16 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11 – 5. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, 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 4.608,44
EUR, najvišja ponudba 5.335,70 EUR.
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. 12 – 5. sklop: konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10, faks
03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.608,44
EUR, najvišja ponudba 5.335,70 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 6. sklop: sokovi: Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj,
Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/560-33-34, 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 16.675,01
EUR, najvišja ponudba 21.599,90 EUR.
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. 14 – 6. sklop: sokovi: Opoj
sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc,
Suhadole 49a, 1218 Komenda, Slovenija,
tel. 01/724-03-00, faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja 16.675,01 EUR,
najvišja ponudba 21.599,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15. – 7. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, 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 10.116,40
EUR, najvišja ponudba 12.038,26 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 16 – 7. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10, faks
03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.116,40
EUR, najvišja ponudba 12.038,26 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 7. sklop: ostala živila:
Impuls, Domžale, d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.116,40
EUR, najvišja ponudba 12.038,26 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 36/JN.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 123 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33725/06.
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: 21. 2. 2007.
Osnovna šola Toneta Čufarja
Ob-5201/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Andreja Stepanovič, Rakičan, Ulica dr. Vrbnjaka 6, 9000 Murska
Sobota, Slovenija, tel. 02/512-31-28, faks
02/521-10-07.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN0-8B/2006.
II.5) Kratek opis: pralna sredstva za
pralnico in sredstva za higieno v velikih
kuhinjah po sklopih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 08-B/2006: 1. sklop:
pralna sredstva za pralnico: Ecolab d.o.o.,
kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek,
Vajngerlava 4, 2001 Maribor, Slovenija, tel.
02/42-93-100, faks 02/42-93-152.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10.275,88 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 08-B/2006: 2.
sklop: sredstva za higieno v velikih kuhinjah: Johnson Diversey d.o.o., kontaktna
oseba: Miha Kastelic, Tržaška cesta 37a,
2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/320-70-00,
faks 02/320-70-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13.346,82 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 08-B/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 50 z dne 20. 5. 2005,
Ob-13188/05.
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: 22. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Ob-5234/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Črnomelj d.o.o.,
kontaktna oseba: Marija Kočevar, Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel.
07/30-61-660, faks 07/30-61-665, elektronska pošta: Komunala.komerciala@siol.net,
internetni naslov: www.komunala-crnomelj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 14-JN-03/06.
II.5) Kratek opis: dobava plinskega olja
in zelenega bencina.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop A, plinsko olje D2:
MPOV d.o.o., kontaktna oseba: Miro Puhek,
Drenovec 28, 8344 Vinica, Slovenija, tel.
07/364-60-12, faks 07/364-60-14.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 0,891
€/liter, najvišja ponudba 0,924 €/liter.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop B: zeleni bencin 95:
Petrol d.d., kontaktna oseba: Igor Irgolič,
Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-42-34.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 0,974 €/liter.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 14-JN-03/06.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2007.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: ABBOTT GmbH &
Co.KG, kontaktna oseba: Branka Škugor
Vlahovič, dipl. inž., Max-Planck-Ring 2, 652
05 Wisbaden-Delkenheim, Nemčija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 354.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/5.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2007.
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: 22. 2. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Veterinarska fakulteta

Ob-5240/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Davorin Sovdat, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 10/06 JN VV.
II.5) Kratek opis: nabava smetarskega
vozila z nadgradnjo.
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. 10/06 JN VV: Atrik d.o.o.,
kontaktna oseba: Snežana Semen, Litijska
cesta 261, 1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21,663.456 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. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-32252/06 z dne 24. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2007.
Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.
Ob-5243/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Davorin Sovdat, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 9/06 JN VV.
II.5) Kratek opis: dobava vodovodnih
materialov v obdobju 2007–2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT/leto.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

javno naročilo: sklop 1 – LTŽ fazonski kosi:
Zagožen d.o.o. Žalec, kontaktna oseba: Miran Zagožen, Cesta ob železnici 3, 3310
Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 27,186.506,17 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 2 – LTŽ ductil cevi: Zagožen d.o.o. Žalec, kontaktna oseba: Miran
Zagožen, Cesta ob železnici 3, 3310 Žalec,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,647.374,70 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 3 – polietilenske cevi:
Zagožen d.o.o. Žalec, kontaktna oseba: Miran Zagožen, Cesta ob železnici 3, 3310
Žalec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22,426.874,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo: sklop 4 – vodomeri: Unithing
d.o.o., kontaktna oseba: Tone Kozelj, Vir
123, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,248.412,90 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27074/06 z dne 29. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2007.
Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.
Ob-5332/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Veterinarska fakulteta,
kontaktna oseba: dr. Črtomir Borko, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-91-00, faks 01/283-22-43.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.49.65.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nakup Enfer testov TSE.
II.5) Kratek opis: nakup Enfer testov
TSE in Enfer TSE homogenizacijskih
vrečk za potrebe Laboratorija za patologijo in TSE Veterinarske fakultete Univerze v Ljubljani, v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85 mio SIT.

Stran

Ob-5389/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-40, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetikalj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-72/06-P.
II.5) Kratek opis: nakup računalniške
opreme po sklopih: a) osebni računalniki (namizni, delovne postaje, notesniki),
monitorji, tiskalniki, skenerji in projektorji.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,775.000 SIT (53.309,13 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PSP-72/06-P: SRC.SI,
d.o.o., kontaktna oseba: Miha Glavič, Tržaška 116, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/242-80-00, faks 01/423-41-73, elektronska pošta: miha.glavic@src.si.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 57.697,80
EUR (13,826.700,79 SIT), najvišja ponudba
58.625,10 EUR (14,048.869,68 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: PSP-72/06-P.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2007.
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: 23. 2. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-5401/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktna oseba: Kazimir Oberdank, Verovškova
70, p.p. 2374, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-40, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: kazimir.oberdank@energetikalj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-01/07.
II.5) Kratek opis: nakup Oracle licenc z
vzdrževanjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 85.300 EUR (20,441.292 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PSP-01/07: Oracle Software, d.o.o., kontaktna oseba: Mitja Žakelj, Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/588-88-29, faks 01/588-88-01, elektronska pošta: mitja.zakelj@oracle.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost: za
dobavo Oracle licenc z enoletnim vzdrževanjem 42.011,80 EUR (10,067.707,75 SIT)
za enoletno vzdrževanje obstoječih Oracle
licenc 40.753,36 EUR (9,766.135,19 SIT).
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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: PSP-01/07.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
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. 2. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Ob-5540/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola 8 talcev Logatec/Osnovna
šola Tabor Logatec, kontaktni osebi: Metka Rupnik/mag. Marinka Dodič, Notranjska
cesta 3/Tržaška cesta 150, 1370 Logatec,
Slovenija, tel. 01/754-13-09/754-12-42, faks
01/754-12-37/754-12-42.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
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: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v Osnovni šoli 8 talcev
Logatec in Osnovni šoli Tabor Logatec,
za obdobje od oddaje javnega naročila
do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 565.014,19 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 86 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: »Oblak« Janez Oblak s.p.,
kontaktna oseba: Janez Oblak, Delavska
18, 4266 Žiri, Slovenija, tel. 04/510-56-62,
faks 04/510-56-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 52.035,04
EUR, najvišja ponudba 56.871,92 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 – 1. sklop: meso
in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Maja Dular, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-76-84, faks
01/898-75-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 52.035,04
EUR, najvišja ponudba 56.871,92 EUR.
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 – 2. sklop: perutnina in

perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 34.811,74
EUR, najvišja ponudba 42.786,51 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. – 2. sklop: perutnina
in perutninski izdelki: Litijska mesarija d.d.,
kontaktna oseba: Maja Dular, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-76-84, faks
01/898-75-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 34.811,74
EUR, najvišja ponudba 42.786,51 EUR.
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 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: Mesnine dežele Kranjske
d.d., kontaktna oseba: Zvone Vičič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 34,811,74
EUR, najvišja ponudba 42,786,51 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – 3. sklop: ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1000 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.286,33
EUR, najvišja ponudba 4.126,67 EUR.
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 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.286,33
EUR, najvišja ponudba 4.126,67 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 LjubljanaČrnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.691,54
EUR, najvišja ponudba 64.120,06 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 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 2.691,54
EUR, najvišja ponudba 64.120,06 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 3. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna 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 2.691,54
EUR, najvišja ponudba 64.120,06 EUR.
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. 11 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: DON DON d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 14.541,64
EUR, najvišja ponudba 162.217,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 14.541,64
EUR, najvišja ponudba 162.217,52 EUR.
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. 13 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 14.541,64
EUR, najvišja ponudba 162.217,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 6. sklop: žita in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-

nuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks
01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.964,15
EUR, najvišja ponudba 52.633,05 EUR.
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. 21 – 9. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.964,15
EUR, najvišja ponudba 52.633,05 EUR.
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. 22 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Dana d.d., kontaktna
oseba: Jelka Pušlar, Glavna cesta 34, 8233
Mirna, Slovenija, tel. 01/346-22-00, faks
01/346-22-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.464,88
EUR, najvišja ponudba 43.830,93 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.464,88
EUR, najvišja ponudba 43.830,92 EUR.
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. 24. – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10,
faks 03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.464,88
EUR, najvišja ponudba 43.830,93 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, 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 4.464,88
EUR, najvišja ponudba 43.830,93 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

vala (brez DDV): najnižja ponudba 5.973,07
EUR, najvišja ponudba 13.140,77 EUR.
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. 15 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10,
faks 03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.972,07
EUR, najvišja ponudba 13.140,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – 6. sklop: žita in mlevski izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50,
faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.973,07
EUR, najvišja ponudba 13.140,77 EUR.
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. 17 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, 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 59.989,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18 – 8. sklop: konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10, faks
03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.176,64
EUR, najvišja ponudba 35.756,52 EUR.
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. 19 – 8. sklop: konzervirana živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.176,64
EUR, najvišja ponudba 35.756,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Maja
Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Čr-
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26 – 11. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6.247,91
EUR, najvišja ponudba 80.982,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 27. – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10, faks
03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6.247,91
EUR, najvišja ponudba 80.982,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, 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 6.247,91
EUR, najvišja ponudba 80.982,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 13/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 23.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 114 z dne 10. 11. 2006,
Ob-31487/06.
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. 2. 2007.
Osnovna šola 8 talcev Logatec/
Osnovna šola Tabor Logatec

Gradnje
Št. 00701-03/2007
Ob-5026/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela – Reko
R3-704/1355 Ribnica–Podvelka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,147.554,66 EUR.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-194: CPM d.d. – vodilni
partner, 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 1,274.619,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-194: PGGH d.o.o. – partner, Kosarjeva 4, 2000 Maribor.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 110-111 z dne 27. 10.
2006.
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: 19. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-5027/07
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: pasivna protihrupna
zaščita ob G1-3/322 v naselju Gornji Lakoš – kratkoročni ukrepi na G1-3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 153.007,28 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-207: Dolinka inženiring
Beltinci, z.o.o., Panonska 22, 9231 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 239.260,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 123-124 z dne 1. 12.
2006.
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: 19. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-03/2007
Ob-5028/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: G1-3 kratkoročni ukrepi: izgradnja traktorske poti Kapca–Hotiza.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 382.518,22 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-212: Asfalti 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 345.686,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006.
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: 19. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-5029/07
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 – modernizacija ceste R3-704/1353 Vuhred–Ribnica na Pohorju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14.317,52 EUR.
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:
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javno naročilo št. C-68: PGGH d.o.o., Kosarjeva 4, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.317,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 2. 2007.
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: 19. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

03/746-12-21, faks 03/746-12-18, elektronska pošta: info@vilkograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9,355.000
SIT, najvišja ponudba 11,295.000 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: JNGD12/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
18. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-4444/05 z dne 18. 2. 2005,
objava I. faze postopka.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.

Št. 00701-03/2007
Ob-5030/07
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 – Cesta
R3-704/1355 Ribnica Podvelka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15.496,53 EUR.
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-71: CPM 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 18.595,84 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 2. 2007.
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: 19. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 14/2006
Ob-5231/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje,
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-300, faks 03/42-50-310, elektronska pošta: Vodovod-kanalizacija@vo-ka-celje.si, internetni naslov: www.vo-ka-celje.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNGD14/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je: vzdrževanje vodovodnega in kanalizacijskega omrežja in objektov – II. faza:
sklop A: gradbena dela, sklop B: montažerska dela pri popravilu in obnovah vodovoda
in kanalizacije, sklop C: montažerska dela
pri popravilu in obnovah hidromehanske
opreme v objektih in napravah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 54,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
– javno naročilo št. JNGD14/2006, sklop
A – prvi izvajalec: Gabrijel Polak s.p., kontaktna oseba: Gabrijel Polak, Primož pri
Šentjurju 34a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/749-09-90, faks 03/749-09-91, elektronska pošta: Gradnje.polak@siol.net;
– javno naročilo št. JNGD14/2006, sklop
A – drugi izvajalec: Vilkograd d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Poljanec, Zlateče pri
Šentjurju 8a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/746-12-21, faks 03/746-12-18, elektronska pošta: info@vilkograd.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 30,260.000
SIT, najvišja ponudba 66,950.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
– javno naročilo št. JNGD14/2006, sklop
B – prvi izvajalec: Gabrijel Polak s.p., kontaktna oseba: Gabrijel Polak, Primož pri
Šentjurju 34a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.
03/749-09-90, faks 03/749-09-91, elektronska pošta: Gradnje.polak@siol.net;
– javno naročilo št. JNGD14/2006, sklop
B – drugi izvajalec: CMC Ekocon d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Hren, dipl. inž. el.,
IOC Zapolje I/10, 1370 Logatec, Slovenija,
tel. 01/759-08-00, faks 01/759-08-01, elektronska pošta: info@cmc-ekocon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11,735.780
SIT, najvišja ponudba 25,771.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
– javno naročilo št. JNGD14/2006, sklop
C – prvi izvajalec: PA-KO d.o.o., kontaktna oseba: Branko Buhinjak, Mariborska 60,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/490-36-90;
– javno naročilo št. JNGD14/2006, sklop
C – drugi izvajalec: Vilkograd d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Poljanec, Zlateče pri
Šentjurju 8a, 3230 Šentjur, Slovenija, tel.

Stran

Storitve
Ob-5031/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 21.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.11.40.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Ius-info.
II.5) Kratek opis: dostop na združeni
pravni informacijski sistem ius-info /
euro ius-info v letih 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 107.567 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: IUS Software Pravne
in poslovne informacije d.o.o., Tivolska 50,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92.015,63 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 4305-67/2006/15.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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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: 16. 2. 2007.
Ministrstvo za finance
Ob-5241/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.,
kontaktna oseba: Davorin Sovdat, Poljubinj 89h, 5220 Tolmin, Slovenija, tel.
05/381-93-00, faks 05/388-10-25, elektronska pošta: kp.tolmin@siol.net, internetni naslov: www.komunala-tolmin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/06 JN VV.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja za obdobje od 1. 1. 2007 do 31. 12.
2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8/06: Zavarovalnica
Triglav d.d., kontaktna oseba: Jožef Leban,
Miklošičva cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7,278.173 SIT/leto.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27075/06 z dne 29. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 2. 2007.
Komunala Tolmin Javno podjetje d.d.

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5032/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Arnšek, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/473-48-50, faks 01/473-48-60, elektronska pošta: dejan.arnsek@sloveniacontrol.si,
internetni naslov: www.sloveniacontrol.si.
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II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.42.00.00–3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 418-16/06.
II.5) Kratek opis: nabava opreme za
varno medkrajevno namensko omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 138.517 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: NIL, d.o.o., Tivolska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-65-00, faks 01/474-65-01, elektronska pošta: info@nil.com, internetni naslov:
www.nil.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 118.118,51 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: Vrednost (brez DDV): 118.118,51 EUR.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 418-16/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006, Ob-34562/06,
stran 9540.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 2. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Storitve
Ob-5033/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
kontaktna oseba: Marjeta Lindič, Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
03/56-26-144, faks 03/56-52-121, elektronska pošta: rth@rth.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: popravilo črpalk eksplozijsko varne izvedbe.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,000.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: RGD-E d.o.o., kontaktna
oseba: Emanuel Jerman, Trg revolucije 2c,
1420 Trbovlje, Slovenija, tel. 03/56-25-820,
faks 03/56-25-828.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14,485.519,08 SIT
brez DDV oziroma 60.447 EUR.
Valuta: 90 dni od datuma opravljene storitve in izstavitve računa.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 5.
V.4.2) Javno naročilo št. 5
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: 14,485.519,08 SIT brez DDV oziroma
60.447 EUR.
Valuta: 90 dni od opravljene storitve in
izstavitve računa.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
135-136, Ob-35960/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-5035/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Dejan Arnšek, Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-47-21,
faks 01/47-34-860, elektronska pošta: dejan.arnsek@sloveniacontrol.si, internetni
naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.40.00.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-0017/06.
II.5) Kratek opis: najem VPN povezav za
varno medkrajevno namensko omrežje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83.458,52 EUR oziroma 20 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 418-0017/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
137-139 z dne 29. 12. 2006, Ob-36724/06,
str. 100004.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: naročnik v odprtem
postopku ni prejel nobene pravilne, primerne in sprejemljive ponudbe, zato bo nadaljeval s postopkom s pogajanji z obema ponudnikoma, ki sta oddala ponudbo v odprtem
postopku.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije, d.o.o.,

+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.62.00–6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 35 zav/06.
II.5) Kratek opis: zavarovanje Centralne
čistilne naprave za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 35 zav/06: Generali
zavarovalnica d.d., kontaktna oseba: Marko Križan, Kržičeva 3, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)3/47-57-152, faks
+386/(0)3/47-57-102, elektronska pošta:
marko.krizan@mail.generali.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64.797,30 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. 1.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 35 zav/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 22. 9. 2006,
Ob-26268/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Ob-5036/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., kontaktna oseba: Nataša Rožič, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-34-850, faks 01/47-34-860, elektronska pošta: info@sloveniacontrol.si, internetni naslov: http://www.sloveniacontrol.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.12.00.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 418-0012/06.
II.5) Kratek opis: pridobitev dolgoročnega posojila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4 mio EUR (958,560.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 418-0012/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
javno naročilo ni bilo oddano.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št.
111 z dne 27. 10. 2006, str. 8445.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da.

Kohezijski program posodobitve kontrole
zračnega prometa Slovenije.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 2. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-5388/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.,
kontaktna oseba: Ludvik Zupančič, Jadranska cesta 24, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/320-77-00, faks 02/320-11-11, elektronska
pošta: Ludvik.zupancic@mb-vodovod.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV-011S/2006.
II.5) Kratek opis: program spremljanja
kvalitete pitne vode-notranji nadzor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 40,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JNVV-011S/2006: Zavod
za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna
oseba: mag. Venčeslav Lapajne, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-01-79, faks 02/450-02-23, elektronska pošta: slavko.lapajne@zzv-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 36,975.653 SIT.
Valuta: 60 dni.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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: JNVV-011S/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 2. 2007.
Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d.
Maribor
Št. 027776
Ob-5393/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Ljubljana, kontaktna oseba: Miha Jeras,
Vodovodna cesta 90, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/580-83-32, faks
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-5071/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kontrola zračnega prometa Slovenije,
d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-34-715, v roke: Rado
Križ, e-pošta: rado.kriz@sloveniacontrol.si,
faks +386/1/47-34-860.
Internetni naslov naročnika: http://
www.sloveniacontrol.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: kontrola zračnega prometa.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup terminalnega radarja.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nakup terminalnega
radarja.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29812200.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; ESRR strukturni sklad.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Ob-5192/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj,
Mestni trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
+386/2/748-29-99, v roke: Alenka Korpar, e-pošta: alenka.korpar@ptuj.si, faks
+386/2/748-29-98.
Internetni naslov naročnika: http://
www.ptuj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– rekreacija, kultura in religija.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vitalizacija Ptujskega jezera – ureditev pristanišča, vstopno izstopnih mest,
veslaške proge in plovbnih poti.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ptuj.
Šifra NUTS: SI002.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
investicija se bo izvedla na Ptujskem jezeru, ki se nahaja v območju Mestne občine Ptuj in Občine Markovci. Obsega
izgradnjo pristanišča Ranca (na območju
MO Ptuj), dveh vstopno izstopnih mest:
Zabovci (na območju Občine Markovci)
in Toplice (na območju MO Ptuj), veslaške proge z računalniško opremo za prenos podatkov na info točko in svetovni
splet ter označbo plovbnih poti s prometno signalizacijo.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45242100.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum: začetka postopka oddaje: 5. 3. 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Mestna občina Ptuj – zagotovi 80,1%
sredstev.
Občina Markovci – zagotovi 19,9% sredstev.
III.2.1) Pridrzana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e):
Javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje investicij v športno-turistično infrastrukturo, ki se sofinancira iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Ukrep 1.4. gospodarska infrastruktura in
javne storitve. Inštrument 6. športno-turistična infrastruktura.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: www.durs.gov.si.
Okoljska zakonodaja: www.mop.gov.si.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Mestna občina Ptuj

ka(-e): Asna Stošič, tel. 04/586-92-24 e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.
Internetni naslov naročnika: www.jesenice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja novega večstanovanjskega objekta na Hrušici 56, Jesenice.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrušica
na Jesenicah.
Šifra NUTS: SI009.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: izgradnja novega večstanovanjskega objekta (vkopana klet, pritlična etaža
l. in II. nadstropje, podstrešje). lzvedba
gradbeno obrtniških del, strojno in elektroinstalacijskih del.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
650.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 12 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije (ZIPRS0708).
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: www.sigov.si/mf/
slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: www.sigov.si/mop/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Občina Jesenice

Št. 430-37/2007
Ob-5211/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev 6,
4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) toč-

Ob-5532/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-28-23, v
roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si,
faks +386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://
www.durs.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN 07/2007-DISDURS.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: postavitev integralnega davčnega informacijskega
sistema za Davčno upravo Republike
Slovenije.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30254000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 15. 4. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.durs.
gov.si.
Okoljska zakonodaja:http://www.mop.
gov.si/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 2. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 83 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
03115-1000076543.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 75 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 10. uri; JP Komunala Cerknica
d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
– sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; JP Komunala Cerknica.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 2. 2007.
JP Komunala Cerknica d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-5037/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JP Komunala Cerknica d.o.o., Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): JP Komunala Cerknica d.o.o., tel. 01/709-79-12, v roke: Primož
Žalec, e-pošta: primoz.zalec@komunalacerknica.si, faks 01/709-31-75.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je

mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbira dobavitelja za sukcesivno
dobavo naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Fco JP Komunala
Cerknica d.o.o.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira dobavitelja za sukcesivno dobavo
naftnih derivatov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 23121200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 30000
litrov – kurilno olje, 306000 litrov D2.
Ocenjena vrednost brez DDV: 225.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Menična izjava za resnost ponudbe v
višini 8.000 eurov.
Izjava banke, da bo ponudnik dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti
in jo predloži ob sklenitvi pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila je 60 dni
od prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj;
2. da ni ponudnik v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
3. da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s prepisi države, kjer ima svoj sedež;
4. da sprejema pogoje razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da zagotavlja dobavo v 8-urnem odzivnem času,
fco skladišče naročnika – razloženo – pisna
izjava.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-001/07.

Stran

Ob-5038/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JZ Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj, Kidričeva cesta 38A, 4000
Kranj, Slovenija, tel. 04/208-28-45, e-pošta:
mihela.sifrer@bgp-kranj.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrambeno blago.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeni artikli.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: meso sveže
1) Kratek opis: meso sveže.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15111000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15111191, 15111200, 15111210,
15113000, 15113100.
Sklop št. 2
Naslov: mesni izdelki
1) Kratek opis: mesni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15131100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15131120, 15131132, 15131133.
Sklop št. 3
Naslov: perutninsko meso
1) Kratek opis: perutninsko meso sveže.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15112120, 15112130.
Sklop št. 4
Naslov: jajca
1) Kratek opis: jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 5
Naslov: kruh in pekovski izdelki
1) Kratek opis: kruh in pekovski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500.
Sklop št. 6
Naslov: kreme za slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 7
Naslov: mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15530000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15540000, 15550000.
Sklop št. 8
Naslov: zelenjava sveža
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15330000.
Sklop št. 9
Naslov: kmetijski pridelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: glavni
besednjak, dodatni predmet(-i): 15310000,
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
15330000.
3) Količina ali obseg: krompir, jabolka,
pesa.
Sklop št. 10
Naslov: sadje južno
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 11
Naslov: sadje domače
1) Kratek opis: marelice, breskve, hruške, grozdje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 12
Naslov: čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
Sklop št. 13
Naslov: živila zamrznjenega programa
1) Kratek opis: svaljke, listnato testo itd.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
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Sklop št. 14
Naslov: instant juhe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15891610, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15891400.
Sklop št. 15
Naslov: olje jedilno
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15421000.
Sklop št. 16
Naslov: splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15861000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15870000, 15850000.
Sklop št. 17
Naslov: ribe
1) Kratek opis: ribe sveže in zamrznjene
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago.
Ocenjena vrednost brez DDV: 141.30
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika (skladno z 42. členom
ZJN-2):
1. če je bil gospodarski subjekt ali njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo), pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljene v Kazenskem zakoniku RS (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06), in sicer:
za hudodelsko združevanje; za sprejemanje
podkupnine pri volitvah, (velja za fizične osebe); nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti; pranje denarja.
Dokazilo: gospodarski subjekt, ki nima
sedeža v RS, mora predložiti dokazilo, da ni
storil navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

– da izpolnjuje obveznosti s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačilom davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava.
– 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, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1_JNOP/2007_B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 2. 4. 2007 ob 8. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na račun
07000-0000769979.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 4.
2007 ob 11. uri; knjižnica BGP Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
RS, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
JZ Bolnišnica za ginekologijo
in porodništvo Kranj
Ob-5051/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev Center, TaborPoljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/23-47-300, v roke: Zlata
Marin, e-pošta: dom.tabor@siol.net, faks
+386/1/23-47-345.
Internetni naslov naročnika: www.duc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o.,
Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/(0)5/90-75-600, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386/(0)5/90-75-609.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Julija Vodlan, e-pošta:
info@praetor.si, tel. +386/(0)5/90-75-600,
faks +386/(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 4300-2/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: 2 enoti naročnika:
Enota Tabor, Tabor 10, Ljubljana in Enota
Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev
okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: 2 leti.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup čistil, pripomočkov za čiščenje,
papirne konfekcije ter ostalih splošnih
čistilnih sredstev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
24500000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 24513290, 24521000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
1) Kratek opis: čistilna, pralna in dezinfekcijska sredstva ter pripomočki za čiščenje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24513000.
Sklop št. 02
1) Kratek opis: papirnata konfekcija, dispenzorji ter ostala splošna čistilna sredstva.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24521000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo je razdeljeno na 2 sklopa:
1. čistilna, pralna in dezinfekcijska sredstva ter pripomočki za čiščenje,
2. papirnata konfekcija, dispenzorji ter
ostala splošna čistilna sredstva.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti, z veljavnostjo 3 dni po preteku veljavnosti okvirnega
sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečno plačilo na podlagi
dejansko dobavljenega blaga. Rok plačila:
30. dan.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 14. uri; Praetor d.o.o., Aljaževa 7,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisjia, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/(0)1/234-28-00,
faks +386/(0)1/234-28-40.
Internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
Dom upokojencev Center,
Tabor – Poljane

III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Samo za sklop 1: ponudnik je registriran za trgovanje z nevarnimi kemikalijami.
Dokazilo: potrdilo Urada RS za kemikalije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik je imel v letu 2005 promet
vsaj v enkratni ponudbeni vrednosti;
Dokazilo: razvidno iz obrazca »A-4« Prijava (tabela ekonomsko in finančno stanje),
ki ga na tem mestu ni potrebno ponovno
predložiti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Reference: ponudnik je v preteklih treh
letih dobavljal blago, za katerega oddaja ponudbo, vsaj 4 različnim naročnikom, v vrednosti najmanj 10.000 EUR letno. Dokazilo:
razvidno iz obrazca »A-4« Prijava (tabela
reference), ki ga na tem mestu ni potrebno
ponovno predložiti.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-2/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
12. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
sloenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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Št. 430-28/2007-3
Ob-5342/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Sonja Jekovec, tel. +386/1/471-23-43,
+386/1/471-23-57, e-pošta: javna_naročila@mors.si, faks +386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: številka: 430-28/2007-3; nakup in
dobava GPS in busol-kompasov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana (Šentvid).
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava GPS in busol-kompasov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.20.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.21.12.10-7, 33.21.11.10-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: GPS
1) Kratek opis: GPS.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.20.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.21.12.10-7.
3) Količina ali obseg: GPS I. – 100 kos;
GPS II. – 10 kos; GPS III. – 10 kos.
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4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 30
dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: busole – kompasi
1) Kratek opis: busole – kompasi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.20.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.21.11.10-6.
3) Količina ali obseg: busola – kompas
– 900 kos.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 30
dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
I. GPS I. – 100 kos; GPS II. – 10 kos;
GPS III. – 10 kos,
II. busola – kompas – 900 kos.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 2.000 EUR za vsak sklop;
2. izjava institucije o predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del v višini
5% od pogodbenega zneska.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708; 30 dni po prejemu
pravilno izstavljenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
Naročnik si pridržuje oddajo dodatnih naročil v skladu z določbami 29. člena ZJN-2.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. podatki po ponudniku (dokazilo: potrjena izjava ponudnika);
2. izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik(-i) ni(-so) bil(-i)
pravnomočno obsojen(-i) za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in po
oblastilo za pridobitev podatkov iz kazenske
evidence (dokazilo: potrjena izjava ponudnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (dokazilo: potrjena izjava
ponudnika);
– krovna izjava (navedena v razpisni dokumentaciji) (dokazilo: potrjena izjava ponudnika);
– predračun (naveden v razpisni dokumentaciji) (dokazilo: potrjena izjava ponudnika);
– vzorec pogodbe (navedena v razpisni
dokumentaciji) (dokazilo: potrjena izjava ponudnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora zagotoviti:
– pooblaščeni servis v Republiki Sloveniji,
– garancijo najmanj 2 leti za vsak kos
posebej,
– navodila za uporabo in vzdrževanje v
slovenskem jeziku,
– natančno specifikacijo blaga v slovenskem jeziku, ki ustreza najmanj minimalnim
zahtevam naročnika.
(Dokazilo: potrjena izjava ponudnika.)
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. dobavni rok

Ponderiranje

80%
20%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-28/2007-3.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 4.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko vprašanja postavijo najkasneje 10 dni
pred rokom za oddajo ponudb.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05
in 78/06).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
tel. +386/1/230-52-25, +386/1/471-23-57,

internetni naslov: htpp://www.mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-83/2007/4
Ob-5542/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za izgradnjo
LAN infrastrukture na objektih Policije, št.
430-83/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: za sklop 1: Kozina
– Krvavi potok, Rožna dolina, Karavanke;
za sklop 2: Šentilj, Prosenjakovci, Dolenjske
toplice; Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je izgradnja
LAN infrastrukture na objektih Policije,
in sicer dobava in inštalacija strukturiranega ožičenja, ki obsega naslednja
sklopa:
– sklop 1 – izgradnja LAN infrastrukture na objektih Policije, ki obsega objekte:
Kozina – Krvavi potok, Rožna dolina in Karavanke,
– sklop 2 – izgradnja LAN infrastrukture
na objektih Policije, ki obsega objekte: Šentilj, Prosenjakovci, PO Dolenjske toplice.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni
predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmet(-i):
29.23.12.00-9,
31.15.40.00-0,
31.21.45.00-4, 31.22.43.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Izgradnja LAN infrastrukture na
objektih Policije
1) Kratek opis: izgradnja LAN infrastrukture na objektih Policije, in sicer dobava in
inštalacija strukturiranega ožičenja, ki obsega naslednje objekte:
– objekt Kozina – Krvavi potok,
– objekt Rožna dolina,
– objekt Karavanke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmet(-i):
29.23.12.00-9, 31.15.40.00-0, 31.21.45.00-4,
31.22.43.00-5.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 158.333,33
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Izgradnja LAN infrastrukture na
objektih Policije
1) Kratek opis: izgradnja LAN infrastrukture na objektih Policije, in sicer dobava in
inštalacija strukturiranega ožičenja, ki obsega naslednje objekte:
– objekt Šentilj,
– objekt Prosenjakovci,
– objekt PO Dolenjske toplice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 31.35.00.00-4, dodatni predmet(-i):
29.23.12.00-9, 31.15.40.00-0, 31.21.45.00-4,
31.22.43.00-5.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
Ocenjeni stroški brez DDV: 75.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa je izgradnja
LAN infrastrukture na objektih Policije, in
sicer dobava in inštalacija strukturiranega
ožičenja. Ponudniki lahko ponudijo predmet javnega razpisa v celoti ali posamezna
sklopa od 1 do 2 v celoti – izvedbo za vse
objekte, ki so v sklopu ter za vse postavke
opreme, materiala in del ter storitev, ki so v
sklopu. Ponudniki ne morejo ponuditi posameznega blaga, artiklov oziroma posameznih del iz posameznega sklopa.
Količina blaga – opreme, materiala in
del ter storitev so podani v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 233.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo na-

Izjavo ponudnika, da ima kot ponudnik
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
Izjavo ponudnika o strokovni usposobljenosti tehničnega osebja, ki bo odgovorno za
izvedbo del in podatke o kadrih.
Dokazilo o opravljenem strokovnem izpitu iz elektro stroke v skladu z Zakonom o
graditvi objektov za vsaj enega odgovornega vodjo del.
Terminski plan izvedbe del.
Podatke o servisiranju za UPS naprave
in za klimatske naprave.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-83/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Način plačila: pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43008307, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, Swift code BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim
ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 15 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred pričetkom javnega odpira-

pak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
Izjavo o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ima izvajalec, ki bo izvajal inštalacijska dela, povezana z izgradnjo inštalacij za
potrebe tehničnega varovanja (požar, vlom,
video), veljavno Licenco za načrtovanje in
izvajanje varnostnih sistemov na podlagi 7.
člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV,
– da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
v ponudbi tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis,
– veljavno Licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov na podlagi 7.
člena Zakona o zasebnem varovanju, ZZasV.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti:
Poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
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nja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): Tuji ponudniki
predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se v državi, v
kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto
pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo.
Izjava mora biti podana pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik svoj
sedež.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-5552/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev Center, TaborPoljane, Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/23-47-300, v roke: Zlata
Marin, e-pošta: dom.tabor@siol.net, faks
+386/1/23-47-345.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.duc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386(0)5/90-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 4300-1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: 2 enoti naročnika:
Enota Tabot, Tabor 10, Ljubljana in Enota
Poljane, Zrinjskega 2, Ljubljana.
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Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15100000, 15300000, 15500000,
15600000, 15900000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: mleko in ml. izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: pudingi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15550000.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: sladoledi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15555100.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: kruh in pekarsko pecivo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15811100.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: sladice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15833100.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: junčje meso in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 7
1) Kratek opis: telečje meso in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15111200.
Sklop št. 8
1) Kratek opis: perutnina in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112100; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15112200.
Sklop št. 9
1) Kratek opis: prašičje meso in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15113000.
Sklop št. 10
1) Kratek opis: divjačina, konjsko meso
in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15119300.
Sklop št. 11
1) Kratek opis: jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 12
1) Kratek opis: domače krvavice, pečenice, zaseka in ostali dom. mesni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15131134.

Sklop št. 13
1) Kratek opis: ribe in ribji izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
Sklop št. 14
1) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 15
1) Kratek opis: kava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15861000.
Sklop št. 16
1) Kratek opis: olja in margarine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
Sklop št. 17
1) Kratek opis: sveže, suho, konzervirano sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 18
1) Kratek opis: domača zelenjava in sadje, vino, orehi, skuta.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, glavni besednjak, dodatni predmeti(-i): 15930000.
Sklop št. 19
1) Kratek opis: zamrznjena zelenjava in
sadje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 20
1) Kratek opis: krompir.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15310000.
Sklop št. 21
1) Kratek opis: dietni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Sklop št. 22
1) Kratek opis: pijače.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: javno
naročilo je razdeljeno na 22 sklopov.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 5. 2007, zaključek 30. 4. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti: bianco menica za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skupaj s pooblastilom za izpolnitev, višini 2.000 EUR, z
veljavnostjo eno leto (kandidat vsako leto,
15 dni pred njenim iztekom, predloži novo
menico).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom prijave podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom prijave podal lastno izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik je v preteklih 3 letih uspešno
dobavljal artikle, ta katere je oddal prijavo
kateremukoli naročniku, vsaj v taki količini,
kot je vtem razpisu okvirno določena za
eno leto.
Dokazilo: razvidno iz obraze A-4 »Prijava« tabela reference;
4. Ponudnik zagotavlja kakovost blaga
za zdravstveno-higiensko neoporečnost blaga, v skladu z opisom predmeta javnega
naročila in zahtevam naročnika in da upošteva načela proizvodnje in dostave blaga
po sistemu HACCP.
Dokazilo: ponudnik to potrdi s predložitvijo prijave.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 034-041286 z dne 17. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 3. 2007 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni
strani www.praetor.si. Kolikor jo kandidati
želijo pridobiti v pisni obliki, jo dobijo na
sedežu družbe Praetor d.o.o., Aljaževa 7,
1000 Ljubljana, po predhodnem nakazilu
zgornjega zneska na TRR SI56 0201 0008
9911 885.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 ob 10. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33242000.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: reparaturne objemke.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27521600.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: kanalska litina.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27355000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 250.000
EUR.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 4. 2007, zaključek 15. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje resnosti ponudbe, dobre izvedbe
posla in obveznosti v garanciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je najmanj 90 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru skupnega
nastopanja pri ponudbi mora skupina ponudnikov predložiti pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
ponudnik lahko sodeluje vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je registrirana za dejavnost,
ki je predmet razpisa, ima za opravljanje
te dejavnosti vsa predpisana dovoljenja in
izpolnjuje vse ostale pogoje razvidne iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 14-JN-02/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 62 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun NLB d.d. št. 02430-0018415109.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 5. 2008.

Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisjia, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 2. 2007.
Dom upokojencev Center Tabor-Poljane
Ob-5570/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Črnomelj
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Črnomelj d.o.o., tel. 07/30-61-660,
v roke: Marija Kočevar, e-pošta: komunala.komerciala@siol.net, faks 07/30-61-665.
Internetni
naslov
naročnika:
www.komunala-crnomelj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Javno podjetje Komunala Črnomelj
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, tel. 07/30-61-682, v roke:
Anica Mihelič.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava vodovodnega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Črnomelj.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vodovodnega materiala po razpisanih sklopih za pokrivanje letnih potreb
naročnika pri vzdrževanju vodovodne infrstrukture.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27113000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: cevi in fazoni Ductil od
DN 80 do DN 250.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27221000.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: PE cevi različnih profilov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25212000.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: armature, zasuni, hidranti...
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27212000.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: vodomeri.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2007 ob 8.30; Črnomelj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; navzoči so lahko samo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom
za sodelovanje pri odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
Če se, navedite predvideni časovni razpored za objavo poznejših obvestil: 20. 2.
2008.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.

Gradnje
Ob-5044/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev ceste skozi Moravče – III.
etapa na cesti R2-412/1216.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1216 cesta R2-415 Želodnik–Drtija.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste skozi Moravče – III. etapa
na cesti R2-412/1216.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev ceste skozi Moravče – III. etapa na cesti
R2-412/1216.
Ocenjena vrednost brez DDV: 266.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija zavarovalnice za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4 Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma taksni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 4. 2007 do 8. ure.

Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 5. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 4.
2007 ob 9. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5203/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena dela za izvedbo krožnega
križišča Dol, G2-108/1181 v km 4+395.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela za izvedbo krožnega križišča Dol, G2-108/1181 v km 4+395.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela za izvedbo krožnega križišča Dol,
G2-108/1181 v km 4+395.
Ocenjena vrednost brez DDV: 401.415
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ziprs0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
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bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper
finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5398/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija podpornih in opornih zidov z
rekonstrukcijo ceste R2-403/1073 Podbrdo–
Petrovo brdo od km 1,060 do km 1,340.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija podpornih in opornih zidov z
rekonstrukcijo ceste R2-403/1073 Podbrdo–Petrovo brdo od km 1,060 do km
1,340.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija podpornih in opornih zidov z rekonstrukcijo ceste R2-403/1073 Podbrdo–Petrovo
brdo od km 1,060 do km 1,340.
Ocenjena vrednost brez DDV: 691.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper
finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 4.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5573/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: G1-3/316 ured kratkoročni ukrepi na
G1-3: izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov
v G. Radgoni.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: G1-3/316 ured kratkoročni ukrepi
na G1-3: izvedba pasivnih protihrupnih
ukrepov v G. Radgoni.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
G1-3/316 ured kratkoročni ukrepi na G1-3:
izvedba pasivnih protihrupnih ukrepov v G.
Radgoni.
Ocenjena vrednost brez DDV: 258.333,33
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 7. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper
finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 19. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 4.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5694/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-850,
faks 01/47-34-860.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni
naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja novega centra za kontrolo
zračnega prometa na letališču Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
letališču Ljubljana-Brnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja novega centra za kontrolo zračnega prometa na letališču Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45213332, dodatni predmet(-i): 45213331.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter dobava in montaža tehnične
opreme objekta pri gradnji novega Centra
za kontrolo zračnega prometa na letališču
Ljubljana, ki obsega izvedbo objekta novega
centra za kontrolo zračnega prometa, skupaj s kontrolnim stolpom in garažno hišo.
Dela obsegajo:
– rušitvena dela,
– gradbena dela,
– obrtniška in zaključna dela,
– instalacijska dela (elektro energetsko
in telekomunikacijsko omrežje objekta, vodovodno omrežje objekta, ogrevanje in klimatizacija objekta, kanalizacijsko omrežje
objekta za odvod odpadnih voda in ločeno
kanalizacijsko omrežje za odvod meteornih
voda skupaj s ponikovalnicami),
– komunalni priključki komunalnih vodov,
– zunanja ureditev in oprema ter ureditev
dostopa,
– oprema in instalacije za varovanje
objekta (protivlomna zaščita, video nadzor
in kontrola pristopa).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
540 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 450.000 EUR z veljavnostjo najmanj
150 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz lastnih sredstev Kontrole zračnega prometa Slovenije d.o.o. in iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do
49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih postopkih ni podal lažnih ali zavajajočih izjav
podatkov.

V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima Pod izvajalcev, v primeru,
da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona,
armaturnega jekla, elementov jeklenih konstrukcij, elementov fasadne obloge iz barvane aluminijaste pločevine, jeklene plošče
iz nizkoogličnega jekla, vključno z navedbo
transportnih poti.
Ponudnik mora svoji ponudbi predložiti
prospektni material s tehničnimi karakteristikami za ponujeno elektro in strojno opremo
in naprave.
Ponudnik mora priložiti izjavo, da bo zagotavljal servisiranje dobavljene opreme.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: betonarne,
tesarske in železokrivske obrate, skladišča
za gradbeni material, delavnice in prostore
za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno
tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča), zemljišča za dovozne poti in dostope
do gradbišča in do obratov, kijih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitev
omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj
že pridobljenega zemljišča za gradnjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih v minimalni višini
24,000.000 EUR za vsa razpisana dela in
da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora
podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 4,000.000 EUR za vsa
razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del. Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega
revizorja, da ima pravočasno poravnane vse
obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika,
vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima uspešne izkušnje za istovrstna dela, kot sledi:
– izvedba zahtevnih objektov neto tlorisne površine več kot 5.000 m2 določene v
skladu s SIST ISO 9836:2000, z amiranobetonskimi na licu mesta grajenimi konstrukcijskimi nosilnimi elementi, z vsemi pripadajočimi elektro-energetskimi, strojnimi ter
informacijsko-komunikacijskimi instalacijami
in napravami, kot glavni Izvajalec ali partner
v skupnem nastopanju (Joint Venture), pri
vsaj enem poslu v vrednosti ne manjši od
10,000.000 EUR, ali pri vsaj dveh poslih
vsako v vrednosti ne manjši od 5,000.000
EUR v zadnjih petih letih, in
– izvedba armiranobetonskih objektov,
grajenih z uporabo plezajočih ali samoplezajočih opažev, višine več kot 25 m nad
okolnim terenom, kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture),
pri vsaj enem poslu v zadnjih desetih letih.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov: odgovorni vodja del in kadre odgovorne za posamezna
dela (gradbena dela, obrtniška dela, elektroinstalacijska dela, strojnoinstalacijska
dela, dela pri izvedbi tehničnega varovanja
objekta ipd.) in odgovornih za kakovost izvedenih del, kjer je potrebno priložiti kratek
življenjepis z navedbo strokovnih referenc.
Ponudnik priloži kopijo licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, izdane
s strani Ministrstva za notranje zadeve, iz
katere je razvidno, da ima ponudnik, njegov
partner ali podizvajalec sklenjene pogodbe
o zaposlitvi z najmanj tremi pooblaščenimi
inženirji varnostnih sistemov.

Merila

1. Ponudbena cena
2. Rok izvedbe del

Stran

Ponderiranje

0.85
0.15

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 438-0001/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 250 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z virmanom na TRR naročnika št.
02922-0254167737 pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Javno podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., s pripisom
»438-0001/07«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 208,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 10.
ure.

Stran
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): lastna sredstva Kontrole zračnega prometa Slovenije d.o.o. in sredstva
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije d.o.o.

Storitve
Št. 961-04/2007
Ob-5040/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič-Kobal, tel.
+386/1/474-56-61, v roke: Jana ŠušteršičKobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si, faks
+386/1/474-52-12.
Internetni naslov naročnika: www.zpiz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: vzdrževanje računalniške opreme na
lokacijah ZPIZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: izvajalec bo izvajal
storitve vzdrževanja računalniške opreme
sklopa 1 na vseh spodaj navedenih lokacijah naročnika, storitve vzdrževanja računalniške opreme sklopa 2 pa samo na Kolodvorski ulici 15 v Ljubljani.
Lokacije naročnika, na katerih se bo izvajalo vzdrževanje namizne računalniške
opreme:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
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– Ljubljana, Trg OF 12,
– Ljubljana, Masarykova 17,
– Ljubljana, Linhartova 51,
– Celje, Gregorčičeva 5a,
– Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Koper, Pristaniška ulica 12,
– Kranj, Stara cesta 11,
– Jesenice, Ulica Maršala Tita 73,
– Maribor, Sodna ulica 15,
– Maribor, Cesta k Tamu 12,
– Ptuj,Trstenjakova 9,
– Murska Sobota, Kocljeva 12d,
– Murska Sobota, Kocljeva 9,
– Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, Novi trg 9,
– Krško, Cesta krških žrtev 67,
– Črnomelj, Kolodvorska 34,
– Ravne na Koroškem, Gačnikova
pot 4,
– Velenje, Prešernova 7,
– Trbovlje, Sallaumines 2.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
vzdrževanje računalniške opreme na lokacijah ZPIZ.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 50312000, 50312620.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vzdrževanje namizne računalniške opreme
1) Kratek opis: vzdrževanje namizne
računalniške opreme (servisni režim »na
klic«).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50320000.
3) Količina ali obseg: osebni računalniki, prenosni računalniki, zasloni, terminali
in projektorji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Lokalni strežniki
1) Kratek opis: lokalni strežniki (servisni
režim »mesečni pavšal«).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50312620.
3) Količina ali obseg: lokalni strežniki.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– sklop 1: vzdrževanje namizne računalniške opreme (osebni računalniki, prenosni
računalniki, zasloni, terminali in projektorji)servisni režim »na klic«;
– sklop 2: vzdrževanje lokalnih strežnikov-servisni režim »mesečni pavšal«.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer:
– za 1. sklop: v višini 6.000 EUR, z veljavnostjo do 31. 8. 2007,
– za 2. sklop: v višini 3.000 EUR, z veljavnostjo do 31. 8. 2007.

Kolikor se ponudnik prijavlja na oba
sklopa, lahko poda eno bančno garancijo
za resnost ponudbe za oba sklopa, v višini
vsote posameznih zahtevanih višin bančnih
garancij za resnost ponudbe za posamezen sklop, z veljavnostjo do 31. 8. 2007;
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
6.000 EUR, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe (za sklop 1);
3. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
3.000 EUR, ki mora veljati še 20 dni po preteku veljavnosti pogodbe (za sklop 2);
Potrdilo poslovne banke, pri kateri ima
ponudnik odprt transakcijski račun, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih
sredstev na transakcijskem računu. Kolikor
ima ponudnik več transakcijskih računov,
mora predložiti potrdila poslovnih bank za
vse transakcijske račune.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo:
1. Za servisni režim »mesečni pavšal«
je rok plačila 30 dni od dneva prejema računa, ki bo izstavljen po potrjeni opravljeni
storitvi za pretekli mesec.
2. Za servisni režim »na klic« je rok plačila 30 dni od dneva prejema računa, ki
bo izstavljen na podlagi zbirnih servisnih
nalogov za pretekli mesec.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki
ji bo naročilo oddano: pogodba o skupni
izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava pooblaščene osebe ponudnika
v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika) in pooblastilo, s
katerim naročnika pooblašča za pridobitev
podatkov iz kazenske evidence;
2. Izjava zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, s katero izjavlja,
da on sam ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite zastopnike) in pooblastilo, s katerim naročnika
pooblašča za pridobitev podatkov iz kazenske evidence fizičnih oseb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
2. Izjava ponudnika o neuvrstitvi na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne smejo sodelovati, s katero izjavlja,
da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi na podlagi določb Zakona o
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preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
60/05) naročniki ne smejo sodelovati;
3. Potrdilo poslovne banke, pri kateri
ima ponudnik odprt transakcijski račun, da
ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
rokom za oddajo ponudb ni imel blokiranih
sredstev na transakcijskem računu. Kolikor
ima ponudnik več transakcijskih računov,
mora predložiti potrdila poslovnih bank za
vse transakcijske račune.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila in da ni dal zavajajočih
podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
2. Pogodba (lahko fotokopija) med ponudnikom in principalom za opravljanje
servisne storitve dejavnosti za vrsto računalniške opreme iz sklopa 1 in sklopa 2,
ki je predmet vzdrževanja tega javnega
naročila.
3. Referenčna lista ponudnika za sklop
1 in sklop 2 z navedbo vsaj 5 različnih naročnikov, pri katerih je ponudnik v zadnjih
treh letih pred objavo predmetnega javnega naročila izvajal storitve vzdrževanja računalniške opreme, ki je predmet vzdrževanja predmetnega javnega naročila,skupaj z
referenčnimi potrdili naročnikov.
Referenčna potrdila naročnikov so lahko
fotokopije. Opomba naročnika: Referenčne
liste so sestavljene za vsak razpisani sklop
posebej. Reference se ne seštevajo, kar
pomeni, da naročnik zahteva vsaj 5 referenc za vsak sklop posebej. Ponudnik izpolni referenčno listo za tisti sklop oziroma
sklope, na katere se prijavlja.
4. Izjava ponudnika o poklicni in funkcionalni usposobljenosti kadrov s prilogami: certifikati oziroma dokazila o (pri pro
izvajalcu oziroma nosilcu blagovnih znamk)
opravljenem šolanju vsakega posameznega zaposlenega za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila. Vsak delavec mora
imeti certifikat oziroma drugo dokazilo o
opravljenem šolanju od proizvajalca oziroma nosilca blagovne znamke, ki je predmet
vzdrževanja tega javnega naročila.
5. Izjava ponudnika, da s servisno mrežo pokriva celotno področje Republike Slovenije, vključno s prilogo: Seznam servisnih lokacij.
6. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja čas popravila oziroma čas
odprave napake: isti dan najkasneje do
16. ure, če je prijava napake pred 10: uro
in najkasneje do 12, ure naslednjega dne,
če je prijava napake po 10. uri, in/oziroma
za sklop 2 je čas popravila oziroma čas
odprave napake največ 6 ur od trenutka
prijave.
7. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da zagotavlja garancijsko dobo za opravljeno storitev najmanj 6 mesecev od dneva
opravljene storitve in da zagotavlja takšno
garancijsko dobo za rezervne dele, kot jo
daje proizvajalec rezervnih delov.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.

Merila

Št.
Ponderiranje.

1. Ponudbena cena – (I. sklop)
2. Ponudbena cena – (ll.sklop)
3. Odstotek znižanja priporočene
prodajne cene rezervnih delov
proizvajalca oziroma principala
za rezervne dele za opremo
(I. sklop)
4. Čas popravila v urah - (II. sklop)

80
90

20
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-04/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 3. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 5 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na transakcijski račun št. 01100-6030264023
predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma z pisno zahtevo, s
tem da naročniku posreduje tudi podatke o
polnem in točnem naslovu firme in identifikacijsko število za DDV.
Razpisno dokumentacijo in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani ZPIZ brezplačno!
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 12. uri; ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Potencialni ponudnik lahko prevzame
razpisno dokumentacijo tudi osebno in sicer v vložišču ZPIZ, Kolodvorska ulica 15,
Ljubljana, vsak dan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
Opomba: ker pod točko IV.3.2. ni možno
vpisati objave v Uradni list RS, naročnik na
tem mestu podaja informacijo o zadnji objavi
v zvezi z istim naročilom: Uradni list RS, št.
74, Ob-20473/06 z dne 14. 7. 2006.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 2. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-5073/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Generalni sekretariat
Vlade, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Re-
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nata Sršen, tel. 00386/1/478-15-59, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks 00386/1/478-17-64.
Internetni naslov naročnika: http://
www.gsv.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Generalni
sekretariat Vlade, Gregorčičeva 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-15-59,
v roke: glavna pisarna – vložišče, e-pošta:
gp.gsv@gov.si, faks 00386/1/478-17-64, internetni naslov: http://www.gsv.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve pisnega prevajanja in lektoriranja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na sedežu ponudnika z izročitvijo na sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje okvirnega sporazuma: 20 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,600.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev pisnega prevajanja in lektoriranja.
Javno naročilo se deli v dva sklopa in po
posameznih podsklopih po jezikovnih kombinacijah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: pisno prevajanje
1) Kratek opis: pisno prevajanje iz tujih
jezikov v slovenski jezik in iz slovenskega
jezika v tuje jezike.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93000000.
Sklop št. 2
Naslov: lektoriranje
1) Kratek opis: lektoriranje besedil v slovenskem jeziku in v tujih jezikih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93000000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 30. 4. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv v višini 1.000
EUR (239.640 SIT) brez DDV.
Bančna garancija mora biti veljavna do
eventuelne sklenitve okvirnega sporazuma
oziroma vsaj do 30. 6. 2007.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izbrani ponudnik
predložiti v 10 dneh od dneva sklenitve
okvirnega sporazuma, in sicer v višini 2.000
EUR (479.280 SIT) brez DDV za vsak podsklop, s katerim bo sklenjen okvirni sporazum. Garancija mora veljati še 7 dni po
poteku veljavnosti okvirnega sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan od dneva uradnega
prejema računa na naročnikov naslov.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o izvedbi javnega
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Kadrovska sposobnost
– Ponudnik oziroma njegovi kadri morajo imeti univerzitetno izobrazbo domače ali
tuje univerze.
– Ponudnik oziroma njegovi kadri morajo imeti vsaj 5 let delovnih izkušenj s področja dela za podsklop, na katerega se
prijavljajo.
– Ponudnik ali skupina izvajalcev (joint
venture) mora imeti na seznamu zahtevano
s strani naročnika določeno število prevajalcev oziroma lektorjev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Osnovna sposobnost ponudnika
Da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, kot so hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti, pranje denarja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Finančna sposobnost ponudnika
– Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
treh letih dobro opravil eno ali več istovrstnih storitev pisnega prevajanja s področja
tematike EU v skupni vrednosti vsaj 10.000
EUR (2,396.400 SIT) brez DDV oziroma lektoriranja v skupni vrednosti vsaj 5.000 EUR
(1,198.200 SIT) za posamezen podsklop, na
katerega se prijavlja. Naročnik bo pri ugota-
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vljanju sposobnosti upošteval samo storitve,
ki so bile že opravljene.
– Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična sposobnost ponudnika
Ponudnik mora zagotoviti tehnično in
programsko opremo, ki je nujno potrebna
za nemoteno izvajanje predmeta javnega
razpisa, za katerega se prijavlja: telefaks,
osebni računalnik, urejevalnik besedil Word,
elektronska pošta, dostop do Interneta, elektronsko prevajalsko orodje Trados ali s Tradosom združljivo orodje.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45002-292/2006.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 200.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 9. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; 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 pravne
osebe.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00,
faks 00386/1/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, Generalni sekretariat Vlade, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: gp.gs@gov.si, tel. 00386/1/478-15-59,
faks 00386/1/478-17-64, internetni naslov:
http://www.gsv.gov.si/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Republika Slovenija,
Generalni sekretariat Vlade
Ob-5204/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.

Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu
(R1-209, odsek 1089 Bled–Soteska).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1089 cesta
R1-209 Bled–Soteska.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije južne
razbremenilne ceste na Bledu (R1-209,
odsek 1089 Bled–Soteska).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava projektne dokumentacije južne razbremenilne ceste na Bledu (R1-209, odsek
1089 Bled–Soteska).
Ocenjena vrednost brez DDV: 833.333,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
420 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti, goljufija zoper
finančne interese Evropske skupnosti v smi-
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slu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dra
žba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: strategija izgradnje žičniških sistemov v Republiki Sloveniji upoštevajoč predvsem naravne danosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je izdelava Strategije izgradnje žičniških sistemov v Republiki
Sloveniji upoštevajoč predvsem naravne
danosti pri čemer je potrebno analizirati
prostorske naravne danosti ob upoštevanju vseh zahtev iz projektne naloge, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 170.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 25. 6. 2007, zaključek 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS 07-08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: skupno nastopanje.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za promet, Langusova 4, Ljubljana, soba 501/V.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za promet, Langusova 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mzp@gov.si, tel. +386/1/478-82-18,
faks +386/1/478-81-46, internetni naslov:
www.gov.si/mzp.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 2. 2007.
Ministrstvo za promet

Ob-5337/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za promet, Langusova 4,
SLO-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gorazd.bedrac@gov.si, faks +386/1/478-81-46.
Internetni naslov naročnika: www.
gov.si/mzp.

Merila

1. cena
2. reference
3. kadri

Ponderiranje

60
30
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

Stran

Ob-5366/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stanislav Koren, tel. 04/237-31-57,
v roke: Stanislav Koren, e-pošta: stanislav.koren@kranj.si, faks 04/237-31-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja koncesije za vzdrževanje
javne razsvetljave ter svetlobno prometne
signalizacije v MO Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 17.
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne občine Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije na območju MO Kranj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50532400.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 5. 2007, zaključek 1. 5. 2012.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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1. bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 8.000 EUR z veljavnostjo najmanj do
10. 6. 2007 (vzorec 1);
2. izjavo banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 12.000 EUR in jo bo predložil
najkasneje v 10 dneh po sklenitvi pogodbe
(vzorec 3);
3. izjavo ponudnika, da bo v 30 dneh
po sklenitvi koncesijske pogodbe, sklenil
pogodbo o zavarovanju odgovornosti za
škodo, ki jo z vzdrževanjem javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije
lahko povzroči tretji osebi v višini najmanj
75.000 EUR za materialno škodo in najmanj
250.000 EUR za nematerialno škodo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan po prejetju računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi
kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
2. izjava ponudnika, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
naročila; ponudnik naj navede, kje je registriran;
3. izjava ponudnika, da ima poravnane
davke in prispevke;
4. izjava ponudnika, da pri izvajanju
dejavnosti upošteva smernice in direktive
Evropske unije glede varstva okolja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. dokazilo, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini
najmanj 50,000.000 SIT – dokazila so lahko
bilance, BON obrazci ali odločbe o odmeri
davka;
6. dokazilo, da ponudnik v preteklih 6
mesecih ni imel blokiranega računa – dokazila so lahko BON obrazci ali poročila bank,
da račun ni bil blokiran; dokazila ne smejo
biti starejša od 1 meseca od datuma oddaje
ponudbe;
7. pisne izjave vseh svojih v ponudbi navedenih podizvajalcev, ki bodo sodelovali
pri izvedbi javnega naročila, da je ponudnik
pravočasno in pravilno poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti; izjave ne smejo
biti starejše od 1 meseca od datuma oddaje
ponudbe.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. izpolnjen priložen obrazec o kadrovski usposobljenosti (izobrazba in izkušnje
kadra, minimalne kadrovske zahteve so razvidne iz tehnične specifikacije) s kopijami
prijav na ZPIZ ali kopijami pogodb o delu;
8. izpolnjen priložen obrazec o tehnični
usposobljenosti (minimalna tehnična oprema je razvidna iz tehnične specifikacije) z
dokazili o lastništvu ali najemu ter dokazila
o usposobljenosti za upravljanje;
9. izjavo o lastništvu ali najemu poslovnih prostorov, potrebnih za opravljanje dejavnosti;
10. ponudnik mora imeti vsaj 5 referenc
za blago ali storitve v zadnjih 10 letih v
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skupni vrednosti nad 50,000.000 SIT – dokazila so potrdila o dobro opravljenem delu
z vrednostmi in datumi izvedbe ali kopije
pogodb ali računov ali druga verodostojna
dokazila;
11. izjava o odzivnem času v primeru
nujnega posega, ki ne sme biti daljši od 2 ur
od prejema obvestila o nujni intervenciji;
12. izpolnjen obrazec o predvidenih podizvajalcih z navedbo dela naročila, ki ga
ponudnik namerava dati v podizvajanje;
13. izjava, da bo v 1 letu po izbiri zagotovil strokovno izdelavo in vodenja katastra javne razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije in da bo v 6 mesecih
po začetku izvajanja koncesije izdelal načrt vzdrževanja javne razsvetljave oziroma
predložil izvedbeni program urejanja javne
razsvetljave ter svetlobno prometne signalizacije;
14. izpolnjen vzorec pogodbe; ponudnik
mora parafirati vsako stran pogodbe posebej in pogodbo podpisati ter žigosati.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnična opremljenost
3. strokovna usposobljenost
4. reference
5. odzivnost ponudnika
6. finančna usposobljenost

Ponderiranje

120
25
25
15
15
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 10. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, soba št. 9.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni.

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 2. 2007.
Mestna občina Kranj
Št. 89/07
Ob-5530/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/478-79-50, v roke: Vid
Klančar, e-pošta: vid.klancar@gov.si, faks
01/478-79-95.
Internetni naslov naročnika: www.
mk.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava investicijske in projektne
dokumentacije za objekte kulturne dediščine: grad Bori, dvorec Dornava, grad
Gradac, grad Vipolže, grad Strmol, park
Rimske Toplice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop 1: grad Bori (EŠD 35),
– sklop 2: dvorec Dornava (EŠD 120),
– sklop 3: grad Gradac (EŠD 10833),
– sklop 4: grad Vipolže (EŠD 820),
– sklop 5: grad Strmol (EŠD 7903),
– sklop 6: park Rimske Toplice (EŠD
7906).
Predmet javnega naročila za vsak posamezni sklop so naslednje storitve:
– priprava projektne dokumentacije, ki
zajema izdelavo:
– konservatorsko – restavratorskih raziskav (samo pri nekaterih projektih), kot je
razvidno iz projektnih nalog;
– IDZ – idejne zasnove;
– IDP – idejnega projekta;
– PGD – projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja;
– PZI – projekta za izvedbo;
– PZR – projekt za razpis.
Priprava projektne dokumentacije vključuje tudi izdelavo geodetskega posnetka,
pridobivanje projektnih pogojev in vložitev
vloge za pridobitev soglasij k projektu.
– priprava investicijske dokumentacije, ki
zajema izdelavo:
– DIIP – dokumenta identifikacije investicijskega projekta;
– PlZ – predinvesticijske zasnove;
– IP – investicijskega programa;
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– Šl – študijo izvedbe.
– Izvajalec bo moral po preteku pogodbenega roka brezplačno:
– sodelovati pri dopolnitvah PGD, PZR in
PZI in morebitni odpravi napak v postopku
pridobivanja soglasij k PGD;
– sodelovati pri pripravi gradiva za oddajo vloge za pridobitev gradbenega dovoljenja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: grad Bori (EŠD 35)
1) Kratek opis: kot pri opisu predmeta
javnega naročila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 2
Naslov: dvorec Dornava (EŠD 120)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 3
Naslov: grad Gradac (EŠD 10833)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 4
Naslov: grad Vipolže (EŠD 820)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 5
Naslov: grad Strmol (EŠD 7903)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Sklop št. 6
Naslov: park Rimske Toplice (EŠD
7906)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: priprava projektne in investicijske dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 566.667
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija za resnost ponudbe v višini 10% predračunske ponudbene
vrednosti (brez DDV);
– originalna izjava banke ali zavarovalnice, da bo izdala nepreklicno garancijo na
prvi poziv, oziroma – kadar gre za zavarovalnico – ustrezno enakovredno zavarovanje, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od skupne vrednosti
pogodbe (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo plačal izvedena dela na
podlagi finančnega in terminskega plana
ter potrjenih posameznih faz storitev, sestavljenih s strani izvajalca ter potrjenih s strani pooblaščenih predstavnikov naročnika (v
nadaljevanju nadzor naročnika) do višine
90% pogodbene vrednosti del 30. dan od
dneva uradnega prejema s strani naročnika
potrjene posamezne faze.

– najmanj visoka izobrazba gradbene
smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant za izdelavo gradbenih
načrtov,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil kaznovan za kazniva dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese
Evropskih skupnosti ali pranje denarja,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije,
– najmanj ena referenca za odgovornega projektanta za izdelavo gradbenih
načrtov, v vrednosti najmanj 10.000 EUR
(2.396.400,00 SIT) brez DDV;
4. odgovornega projektanta za izdelavo
načrtov električnih napeljav, naprav in opreme, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
elektro smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant za izdelavo načrtov električnih napeljav, naprav in opreme,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil kaznovan za kazniva dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese
Evropskih skupnosti ali pranje denarja,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije,
– najmanj ena referenca za odgovornega projektanta za izdelavo načrtov električnih napeljav, naprav in opreme, v vrednosti
najmanj 10.000 EUR (2,396.400 SIT) brez
DDV;
5. odgovornega projektanta za izdelavo
načrtov strojnih napeljav, naprav in opreme,
ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
strojne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant za izdelavo načrtov strojnih napeljav, naprav in opreme,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil kaznovan za kazniva dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti ali pranje denarja,
opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije,

Končno obračunsko situacijo za preostalih 10% pogodbene vrednosti del sestavi
izvajalec in jo predloži v potrditev nadzoru
naročnika za izplačilo v 30 dneh po uspešno
opravljeni izročitvi celotne investicijske in
projektne dokumentacije.
Rok plačila ne sme biti krajši od 30 dni od
dneva uradnega prejema zahtevka za izplačilo za potrjeno situacijo s strani naročnika.
Kolikor je rok plačila krajši od zahtevanega,
se ponudba izloči.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora zagotoviti kadre, ki bodo
odgovorni za izvedbo pogodbe, in sicer:
1. odgovornega vodjo projekta, ki mora
izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj končana Fakulteta za arhitekturo in pridobljen naziv univerzitetni diplomirani inženir arhitekt,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja projekta,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil kaznovan za kazniva dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese
Evropskih skupnosti ali pranje denarja,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Inženirske zbornice
Slovenije ali Zbornice za arhitekturo in prostor Slovenije,
– najmanj dve referenci za odgovornega
vodjo projekta, za pripravo projektne dokumentacije, ki je bila narejena za objekt, kije
razglašen kot kulturni spomenik, v vrednosti najmanj 42.000 EUR (10,063.200 SIT)
brez DDV;
2. odgovornega projektanta za izdelavo
načrtov arhitekture, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– končana Fakulteta za arhitekturo in pridobljen naziv univerzitetnega diplomiranega
arhitekta,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant za izdelavo načrtov arhitekture,
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil kaznovan za kazniva dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese
Evropskih skupnosti ali pranje denarja,
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije,
– najmanj ena referenca za odgovornega projektanta za izdelavo načrtov arhitekture, v vrednosti najmanj 21.000,00 EUR
(5,031.600 SIT) brez DDV;
3. odgovornega projektanta za izdelavo načrtov gradbenih konstrukcij in drugih
gradbenih načrtov, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
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– najmanj ena referenca za odgovornega projektanta za izdelavo načrtov strojnih
napeljav, naprav in opreme, v vrednosti
najmanj 10.000 EUR (2,396.400 SIT) brez
DDV.
Ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, skladno s 33. členom ZGO-1.
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo
za sklop 1, 3, 4 ali 6 mora ponudnik zagotoviti tudi:
– da je registriran za ustrezno konservatorsko ali restavratorsko dejavnost;
Dokazilo: izjava ponudnika, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila (obrazec D/7).
– vodjo konzervatorsko-restavratorskih
raziskav, ki mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo konservatorske oziroma restavratorske smeri;
– da ima vodja konzervatorsko-restavratorskih raziskav v zadnjih petih najmanj dve
referenci za restavratorska dela na objektu,
ki ima v registru kulturne dediščine svojo
referenčno številko (EŠD).
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki so predmet tega naročila.
Ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Zakoniti zastopnik ponudnika, kolikor je
ponudnik pravna oseba, v zadnjih petih letih
pred objavo javnega naročila ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj:
hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno
dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične
osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti, pranje denarja.
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
kolikor je ponudnik pravna oseba, ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivih dejanj: hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti, pranje denarja.
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Ponudnik ima dovoljenje za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet naročila, kolikor je
za opravljanje take dejavnosti posebno dovoljenje zahtevano s posebnim zakonom.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek, likvidacijski postopek ali drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug
postopek podoben navedenim postopkom,
skladno s predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik je poravnal davke in prispevke
in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima ponudnik sedež v tujini, mora imeti poravnane
tudi tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati v
Republiki Sloveniji.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v vseh predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila nima neporavnanih
obveznosti.
Ponudnik mora zagotoviti druge kadre,
s katerimi bo sposoben izvesti razpisana
dela.
Ponudnik mora biti zanesljiv, sposoben
upravljanja, imeti izkušnje, ugled in zaposlene, ki so sposobni izvesti razpisana dela.
Ponudniku v zadnjih 12 mesecih ni nihče
od naročnikov odpovedal pogodbenega razmerja s področja tega razpisa zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ponudnik razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila.
Ponudnik je v obdobju zadnjih dveh let
pred objavo tega naročila pravočasno izpolnil vse morebitne zapadle pogodbene obveznosti do naročnika.
Ponudnik mora pri pripravi ponudbe spoštovati obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o
varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnimi
pogoji, veljavnimi v Republiki Sloveniji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora v zadnjih petih letih pred
oddajo ponudbe izkazati, najmanj dve referenci za pripravo projektne dokumentacije,
kije bila narejena za objekt, ki je razglašen kot kulturni spomenik. Vrednost izvedenih referenčnih del mora znašati najmanj
42.000 EUR (10,063.200 SIT) brez DDV.
Pri skupni ponudbi je pogoj izpolnjen, če je
katerikoli izmed partnerjev tak posel izvedel
sam ali skupaj z enim ali več partnerji, s
katerimi nastopa v ponudbi. Pri ponudbi s
podizvajalci je pogoj izpolnjen, če je ponudnik tak posel izvedel sam ali s katerimikoli
podizvajalci.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 3. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 3. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 3.
2007 ob 11. uri; prostori naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osebe, prisotne na odpiranju, lahko dajejo izjave v imenu ponudnikov, če se izkažejo s pooblastili.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: vid.klancar@gov.si,
tel. 01/478-79-50, faks 01/478-79-95.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: do roka za predložitev ponudb.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za finance, Maistrova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
vid.klancar@gov.si, tel. 01/478-79-50, faks
01/478-79-95.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za kulturo
Št. 26
Ob-5533/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/587-91-10, v roke:
Marinka Zadel, e-pošta: mzadel@onko-i.si,
faks +386/1/587-94-00.
Internetni naslov naročnika: www.
onko-i.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)5/90-75-600, e-pošta:
info@praetor.si, faks +386(0)5/90-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor
d.o.o. Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)5/90-75-600, , e-pošta:
info@praetor.si, faks +386(0)5/90-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Onkološki inštitut Ljubljana, Služba javnih naročil, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/587-91-10, e-pošta:
mzadel@onko-i.si, faks +386/1/587-94-00,
internetni naslov: www.onko-i.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: tiskarske in druge spremljajoče
storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 850.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
S predmetnim postopkom oddaje javnega naročila se bo usposobljenim kandidatom
za obdobje štirih let priznala sposobnost.
Javno naročilo se oddaja po naslednjih
sklopih:
– sklop 1: tiskovine,
– sklop 2: nalepke,
– sklop 3: specialne tiskovine,
– sklop 4: informativni materiali,
– sklop 5: vabila za državni program
Zora in Dora.
Kandidat lahko odda prijavo za en ali
več sklopov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Tiskovine
1) Kratek opis:
Priprava, tisk in dobava tiskovin po meri
naročnika:
– obrazcev,
– blokov,
– vizitk,
– ovojnic,
– dopisnih papirjev,
– kartonov (tudi razrez kartonov).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78140000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78121000, 78125000, 78200000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino tiskovin, saj je količina
zanj v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v
primeru, če bo naročal tiskovine, ki so predmet tega razpisa, naročal na način naveden
v vzorcu okvirnega sporazuma (pogodbe)
– pisno ali preko elektronske pošte.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Nalepke
1) Kratek opis:
Priprava, tisk in dobava nalepk, kar zajema:
– dotisk standardnih nalepk pro
izvajalca,
– izdelava nalepk po meri naročnika,
– tisk nalepk po meri naročnika.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78200000.

Večkrat letno, po potrebi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78200000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino tiskovin, saj je količina
zanj v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v
primeru, če bo naročal tiskovine, ki so predmet tega razpisa, naročal na način naveden
v vzorcu okvirnega sporazuma (pogodbe)
– pisno ali preko elektronske pošte.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Tiskanje se bo izvajalo na način kot je
določen v okvirnem sporazumu. Vrste in
oblike obrazcev (oziroma nalepk, informativnih materialov ter drugih tiskovin) ter način tiskanja so določeni z okvirnim sporazumom, oziroma jih bo naročnik opredelil
ob posameznem povpraševanju na podlagi
okvirnega sporazuma.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino tiskovin, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim sporazumom
zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal
tiskovine, ki so predmet tega razpisa, naročal na način naveden v vzorcu okvirnega
sporazuma (pogodbe) – pisno ali preko elektronske pošte.
Okvirni sporazumi bodo za vsak sklop
sklenjeni s 5 kandidati, ki bodo oddali popolno ponudbo in izpolnjevali pogoje iz tega
razpisa (v primeru, da bo popolnih ponudb
manj, pa z vsemi, ki bodo oddali popolno ponudbo), vendar ne manj kot z dvema
kandidatoma, za obdobje 4 let od sklenitve
okvirnega sporazuma.
Ocenjena vrednost brez DDV: 850.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izvajalec bo moral v osmih dneh po podpisu
okvirnega sporazuma naročniku predložiti
pooblastilo za izpolnitev bianco menice do
višine 6.000 € (na obrazcu, ki je del razpisne
dokumentacije) ter podpisano in žigosano
bianco menico z veljavnostjo 4 leta od sklenitve okvirnega sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo obračunaval
storitve po zaključku posamezne izvršitve
določenega povpraševanja in po izvršeni
storitvi. Podlaga za izplačilo je poročilo kot
priloga računa. Plačilni rok je 60 dni od pravilno izstavljenega računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih de-

3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino tiskovin, saj je količina
zanj v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v
primeru, če bo naročal tiskovine, ki so predmet tega razpisa, naročal na način naveden
v vzorcu okvirnega sporazuma (pogodbe)
– pisno ali preko elektronske pošte.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Specialne tiskovine
1) Kratek opis:
Priprava, tisk in dobava specialnih tiskovin, kar zajema:
– papirne vrečke,
– mape,
– priznanja,
– vabila.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78200000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino tiskovin, saj je količina
zanj v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v
primeru, če bo naročal tiskovine, ki so predmet tega razpisa, naročal na način naveden
v vzorcu okvirnega sporazuma (pogodbe)
– pisno ali preko elektronske pošte.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Informativni materiali
1) Kratek opis:
a) Oblikovanje, postavitev, priprava vzorcev in tisk informativnih materialov:
– knjižic,
– brošur,
– zgibank.
b) Postavitev, priprava vzorcev, tisk, pakiranje:
– revije Onkologija ter dostava revij na
pošto do določenega datuma (2x letno),
– letnih poročil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78114100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78180000, 78100000, 78200000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino tiskovin, saj je količina
zanj v trenutku izvajanja javnega naročila
objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z
okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v
primeru, če bo naročal tiskovine, ki so predmet tega razpisa, naročal na način naveden
v vzorcu okvirnega sporazuma (pogodbe)
– pisno ali preko elektronske pošte.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 48 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Vabila za državni program Zora
in Dora
1) Kratek opis:
Postavitev, priprava vzorcev, tisk, pakiranje in pošiljanje na naslove:
– vabil za državni program ZORA in državni program DORA, kar vključuje: tisk
vabila, obrazcev, ovojnice, dotisk vabila z
naslovom prejemnice vabila.
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janj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Opomba: v primeru partnerskih ponudb
mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj.
Ad 1.) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
2. Kandidat je registriran za opravljanje
dejavnostim kije predmet tega naročila.
Ad 2.) Razvidno iz izpiska iz sodnega
registra in obrazca A-4 prijava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Kandidat ima poravnane davke in prispevke.
Opomba: v primeru partnerskih ponudb
mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj.
Ad 3.) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima
poravnane vse davke in prispevke.
4. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ad 4.) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti.
Naročnik bo štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
5. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov.
Ad 5.) Izjava vsake izmed bank, pri kateri
ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Ponudnik izkaže, da je opravljal storitve, ki so predmet tega razpisa, najmanj
v vrednosti 20.000 € za posamezen sklop
za katerega se prijavlja, v obdobju zadnjih
treh let (2004, 2005 in 2006). Za sklop 5 ni
potrebno, da se storitve nanašajo na državni
program Zora in Dora.
Ad 6. Izpolnjevanje pogoja mora biti
razvidno iz predloženih referenc, pri čemer
vrednost posamezne reference ne sme biti
manjša od 5.000 €, skupaj pa morajo doseči
najmanj 20.000 € za posamezen sklop.
Vse zahtevane reference morajo biti razvidne iz obrazca A-4 Prijava, v katerega ponudnik v okviru prijavljenega sklopa našteje
tudi vse artikle, ki jih je dobavljal. Opomba: v
primeru, da naročnik podvomi o resničnosti
ponudnikovih navedb glede referenc, lahko
od ponudnika zahteva, da mu predloži vso
poslovno dokumentacijo, iz katere bo razvidno izpolnjevanje tega pogoja!
7. Ponudnik, ki se prijavlja na sklop 5, se
obveže, da bo spoštoval določbe zakona, ki
ureja varstvo osebnih podatkov.
Ad 7.) Podpisana »Izjava o varovanju
osebnih podatkov«, ki je priložena razpisni
dokumentaciji.
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih subjektov: predvideno najmanjše število 2, največje število 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
1. Merilo za sklop 1: v primeru, da bo
naročnik prejel več kot 5 prijav za sklop 1
od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje, bo izbral 5 kandidatov, ki
bodo prijavili najvišjo skupno vrednost petih
referenc. Kandidat lahko prijavi reference
za obdobje zadnjih treh let (2004, 2005 in
2006) pri čemer vrednost posamezne dobave ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
2. Merilo za sklop 2: v primeru, da bo
naročnik prejel več kot 5 prijav za sklop 2
od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje, bo izbral 5 kandidatov, ki
bodo prijavili najvišjo skupno vrednost petih
referenc. Kandidat lahko prijavi reference
za obdobje zadnjih treh let (2004, 2005 in
2006) pri čemer vrednost posamezne dobave ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
3. Merilo za sklop 3: v primeru, da bo
naročnik prejel več kot 5 prijav za sklop 3
od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje, bo izbral 5 kandidatov, ki
bodo prijavili najvišjo skupno vrednost petih
referenc. Kandidat lahko prijavi reference
za obdobje zadnjih treh let (2004, 2005 in
2006) pri čemer vrednost posamezne dobave ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
4. Merilo za sklop 4: v primeru, da bo
naročnik prejel več kot 5 prijav za sklop 4
od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje, bo izbral 5 kandidatov, ki
bodo prijavili najvišjo skupno vrednost petih
referenc. Kandidat lahko prijavi reference
za obdobje zadnjih treh let (2004, 2005 in
2006) pri čemer vrednost posamezne dobave ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
5. Merilo za sklop 5: v primeru, da bo
naročnik prejel več kot 5 prijav za sklop 5
od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje, bo izbral 5 kandidatov, ki
bodo prijavili najvišjo skupno vrednost petih
referenc. Kandidat lahko prijavi reference
za obdobje zadnjih treh let (2004, 2005 in
2006) pri čemer vrednost posamezne dobave ne sme biti nižja od 5.000 EUR.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: JNVV/S2-SJNZS002/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 ob 12. uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: odpiranje prijav ne bo javno.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-5545/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://
www.durs.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 02/2007 ICR.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: poslovni prostori izvajalca.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev optičnega zajema podatkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72312200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predmet javnega naročila je vzpostavitev rešitve in opravljanje storitev optičnega zajema
podatkov iz obrazcev na lokaciji zunanjega
izvajalca za potrebe Davčne uprave Republike Slovenije. Predmet javnega naročila je
natančno opredeljen v razpisni dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije: da.
Naročila dodatnih storitev, skladno z 2.
točko šestega odstavka 29. člena ZJN-2
– dodatne gradnje ali storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, kot so zajete
v prvotnem naročilu.
Začasni časovni razpored za uporabo
teh opcij: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Finančna zavarovanja:
Finančno zavarovanje je lahko bančna
garancija ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:
Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 20.000 EUR, ki mora
veljati najmanj do vključno 31. 5. 2007.
Finančno zavarovanje za dobro izvedbo
posla:
Ponudnik, ki bo uspel na razpisu, mora
ob podpisu pogodbe, naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo posla v višini 15% od skupne
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok za plačilo je 30 dni
od prejema računa za storitve opravljene v
predhodnem mesecu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik se s podpisom in predložitvijo
ponudbe zavezuje, da izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročila št. JN 02/2007 ICR, da po njih
daje svojo ponudbo za izvedbo naročila ter
da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi
razpisanega javnega naročila,
– da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo razpisanega javnega naročila
in da ga je sposoben izpeljati,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– za resničnost oziroma verodostojnost
podatkov in prilog v ponudbi,
– da se strinja s predlogom pogodbe in
bo najkasneje v 8 dneh po pozivu pristopil k
podpisu pogodbe,
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno sposoben, kar za gospodarske družbe
pomeni, da imajo v zadnjih 6 mesecih 0 dni
dospelih neporavnanih obveznosti.
Samostojni podjetniki v napovedi ne
smejo izkazati izgube pred obdavčitvijo in v
zadnjih 6 mesecih ne smejo prekoračiti dovoljenega stanja (pozitivnega ali odobrenega limita) na svojem transakcijskem računu
in ponudnikova realizacija v letu 2005 mora

delanih najmanj 500.000 obrazcev letno.
Ponudnik mora predložiti potrdila za vsaj
3.000.000 obdelanih obrazcev;
Ponudnik mora predložiti opis organizacije dela in postopkov za izvedbo razpisanih
storitev in spisek ter opis opreme;
Če ponudnik nastopa s podizvajalci, ali v
primeru, ko ponudbo oddaja skupina ponudnikov, morajo v ponudbi predložiti izpolnjen
Seznam ponudnikov in podizvajalcev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 236 – 252478 z dne 12. 12. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 3. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2007 ob 9.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno dostopna na
spletni strani naročnika: www.durs.gov.si v
direktoriju »Javni razpisi«, pod JN 02/2007
ICR – razpisna dokumentacija za oddajo
javnega naročila po odprtem postopku z dopolnitvami – prečiščeno besedilo.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS

biti vsaj enaka vrednosti ponudbe (brez
DDV). Dokazilo:
– Za pravne osebe (gospodarske družbe): BON-1/P, ki ni starejši od enega meseca pred rokom za oddajo ponudb.
– Za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): potrdilo o plačilni sposobnosti
od vseh bank, pri katerih imajo odprte račune, iz katerih mora biti razvidno, da s.p. nima
tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred izdajo potrdila ni imel zapadlih
neporavnanih obveznosti. Potrdila ne smejo
biti starejša od 30 dni od datuma predložitve
ponudbe in BON-1/SP z bilančnimi podatki
za leto 2005, ali kopija potrjene napovedi za
odmero dohodnine za leto 2005.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Kadrovska sposobnost:
Ponudnik se s podpisom obrazca »Seznam delavcev« zavezuje, da:
– ima za izvedbo razpisanih storitev na
razpolago ustrezno število strokovno usposobljenih delavcev,
– predlagani delavci obvladujejo pogovorno slovenščino,
– so vsi predlagani delavci redno zaposleni pri ponudniku in/ali podizvajalcu ali
imajo pogodbo o delu.
Vsaj dva delavca s »seznama delavcev«
imata uspešno opravljen izpit »Preizkus
strokovne usposobljenosti« za delo z dokumentarnim gradivom pri Arhivu Republike
Slovenije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da izpolnjuje naslednje pogoje:
– Lokacija prostorov, ponujenih za izvajanje razpisanih storitev, se nahaja na območju Republike Slovenije.
Storitve se izvajajo na eni lokaciji. Prostori, v katerih se storitve izvajajo, so znotraj
enega celovito varovanega območja;
– Ponudnik razpolaga s prostori in opremo za izvajanje storitev. Prostori, oprema in
izvajanje postopkov varovanja podatkov, ki
so davčna tajnost, morajo biti skladni zahtevam Pravilnika o izvajanju davčnega postopka v tretjem delu »Fizični, organizacijski, tehnični ukrepi ter postopki za varovanje
podatkov, ki so davčna tajnost« (glej: Uradni
list RS, št. 141 z dne 30. 12. 2006) in te razpisne dokumentacije;
– ponudnik ima veljavne akte, po katerih
se ravna in s katerimi ureja protipožarno in
protivlomno varovanje prostorov ter nadzor
dostopa do in v prostore namenjene za izvedbo storitev.
Ponudnik mora biti registriran in vpisan
v register ponudnikov opreme in storitev za
digitalno hrambo pri Arhivu Republike Slovenije za spremljevalne storitve. Dokazilo: Ponudnik je vpisan v register. Ponudnik lahko
predloži registrirni list.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudbi mora biti predloženo potrdilo ali
več potrdil naročnika/ov referenčnih storitev, da je ponudnik v preteklih treh letih do
roka za predložitev ponudb uspešno zaključil ali izvaja storitev pretvorbe dokumentov
v elektronsko obliko, zajema dokumentov in
zajema podatkov iz dokumentov, vključno s
tekočo hrambo.
Za posamezno referenco se prizna tista referenčna storitev pri kateri je bilo ob-
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Ob-5697/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za zunanje zadeve,
Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-20-00, v roke: Franci Jamšek, e-pošta: info.mzz@gov.si, faks
+386(0)1/478-23-40.
Internetni naslov naročnika: www.
mzz.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386(0)5/90-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386(0)5/90-75-609,
internetni naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 015/07 JNMZZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 295.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
organiziranje nakupa letalskih kart za
potrebe Ministrstva za zunanje zadeve
Republike Slovenije za vse relacije razen
relacije Ljubljana Bruselj Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje,
da bo naročil določeno količino storitev, saj
je količina zanj v trenutku izvajanja javnega
naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik
pa se z okvirnim sporazumom zavezuje,
da bo v primeru, če bo naročal storitve, ki
so predmet tega razpisa, pozval kandidate,
s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način, naveden
v okvirnem sporazumu (pogodbi).
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izvajalec najkasneje v 8 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika,
kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku
izročiti zavarovanje v obliki lastne menice
v višini 4.000 €, skupaj s pooblastilom za
izpolnitev, z veljavnostjo do konca veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2 1.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom prijave podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;
2. ponudnik je IATA agent (IATA sales
agent, pooblaščen s strani IATA za prodajo
vseh IATA prevoznikov) ali njen član;
Dokazilo: potrdilo IATA (International Air
Transport Association) o mednarodni registraciji (lahko je tudi kopija) za ponudnika,
ki bo sodeloval pri izvedbi.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom prijave podal lastno izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. ponudnik je v preteklih treh letih pred
datumom objave razpisa za poljubno število
naročnikov izvajal storitve predmeta javnega
naročila v povprečni vrednosti za pretekla tri
leta vsaj 20.000 EUR letno (brez DDV);
Dokazilo: navedba referenc v zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v
obrazcu A-4 Prijava.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih subjektov: 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: v primeru da bo naročnik
prejel več kot 5 pravilnih prijav bo naročnik
sklenil okvirni sporazum s tistimi petimi kandidati, katerih vsota zneskov 15 največjih
predloženih referenc iz pogoja 4 bo najvišja
(naročnik bo upošteval največ 15 predloženih referenc).
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 015/07 JNMZZ.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 034 – 041522 z dne 17. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 3. 2007.

Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 do 11.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-5227/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za javna naročila, v roke:
tajništvo, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.mju.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava pisarniškega materiala za
potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave številka: 430-55/2006,
Oznaka JN.: ODPISMAT-11/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo je razdeljeno na 3 sklope
in obsega dobavo in dostavo materiala
za tiskanje (tonerji, kartuše, trakovi za tiskalnike, fotokopirne stroje in fax naprave); fotokopirnega papirja ter pisarniške
galanterije in pribora.
Sklopi so naslednji:
– sklop 1: material za tiskanje,
– sklop 2: papir,
– sklop 3: pisarniška galanterija in pribor.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 30.19.27.00-8, dodatni predmet(-i):
30.12.00.00-6, 21.12.56.91-5, 20.19.20.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-55/2006,
Oznaka JN.: ODPISMAT-11/2006.
Predhodni razpis, objava v Uradnem listu
RS, št. 43 z dne 21. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu, Uradni list RS, št.
62-63 z dne 16. 6. 2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S77-080730 z dne 21. 4. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S115-122520
z dne 20. 6. 2006.
Št. naročila: 430-55/2006, Oznaka JN.:
ODPISMAT-11/2006
Naslov: Dobava pisarniškega materiala
za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave
Sklop 1: material za tiskanje
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se ne odda.
Št. naročila: 430-55/2006, Oznaka JN.:
ODPISMAT-11/2006
Naslov: Dobava pisarniškega materiala
za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave
Sklop 2: papir
V.1) Datum oddaje naročila: 17. 9.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se ne odda.
Št. naročila številka.: 430-55/2006,
Oznaka JN.: ODPISMAT-11/2006
Naslov: Dobava pisarniškega materiala
za potrebe državnih organov Republike Slovenije in javne uprave
Sklop 3: pisarniška galanterija in pribor
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: javno
naročilo se ne odda.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb:
Rok za vložitev pritožbe (zahtevka za
revizijo) je 10 dni po prejemu odločitve o
oddaji naročila. Po končanem postopku
pred Državno revizijsko komisijo je sodno
varstvo zagotovljeno v postopku povračila
škode pred sodiščem splošne pristojnosti
(peti odstavek 23. člena ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: RS,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Naslov: Oprema za sistem pristopne
kontrole za objekt
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tenzor
d.o.o., Mariborska cesta 13, 2250 Ptuj, Slovenija, e-pošta: samo.bauman@tenzor.si, tel.
+386/2/788-01-18, faks +386/2/788-01-22.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 708.333,33 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,027.676,43 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: UPS naprave
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mides international d.o.o., Železna cesta 14,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: matjaz@mides.si, tel. +386/4/279-19-80, faks
+386/4/279-19-81.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,666.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,480.080 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Oprema za telefonijo
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sinfonika d.d., Motnica 7, 1236 Trzin, Slovenija,
e-pošta: robert.bumbar@sinfonika.si, tel.
+386/1/588-71-84, faks +386/1/588-71-90.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 10,666.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,879.800 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis za
sklop 3 in 6 ni uspel.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Št. 430-258/2005/26
Ob-5535/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku za dobavo informacijsko komunikacijske opreme za PP in PPP
Murska Sobota, št. 430-258/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Policijska postaja in
postaja prometne policije Murska Sobota,
Ulica arhitekta Novaka 11, 9000 Murska
Sobota.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je dobava informacijsko telekomunikacijske opreme
in izvedba montaže ter šolanja. Podrobnejši opis in količine opreme, ki je predmet
naročila, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Zahteva po točno določeni opremi temelji na tretjem odstavku 35. člena Zakona o
javnih naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04), ki omogoča, da naročnik točno določeno opremo nabavi v primeru, če bi bila
le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo ali
bi imela nabava opreme za posledico nesorazmerne stroške ali bi povzročila naročniku
nesorazmerne tehnične težave.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 56,650.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-258/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 103/05-31266 z dne
18. 11. 2005.
Št. naročila: 1
Naslov: Oprema za sistem protivlomnega varovanja objekta
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 3. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra prins d.d., Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: anton.grasic@iskraprins.si, tel.
+386/1/476-98-43, faks +386/1/423-22-59.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,666.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,679.651,20 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
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za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku s pogajanji brez predhodne objave za dobavo informacijsko komunikacijske opreme za PP in PPP Murska
Sobota, št. 430-258p/2005.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Policijska postaja in
postaja prometne policije Murska Sobota,
Ulica arhitekta Novaka 11, 9000 Murska
Sobota.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je dobava informacijsko telekomunikacijske opreme
in izvedba montaže ter šolanja. Podrobnejši opis in količine opreme, ki je predmet
naročila, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
Zahteva po točno določeni opremi temelji na tretjem odstavku 35. člena Zakona o
javnih naročilih, ZJN-1-UPB1 (Ur. l. RS, št.
36/04), ki omogoča, da naročnik točno določeno opremo nabavi v primeru, če bi bila
le-ta nezdružljiva z že obstoječo opremo ali
bi imela nabava opreme za posledico nesorazmerne stroške ali bi povzročila naročniku
nesorazmerne tehnične težave.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 30,000.000 SIT.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s
predhodnim javnim razpisom.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-258p/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 103/05-31266 z dne
18. 11. 2005.
Št. naročila: 3
Naslov: Oprema za video nadzor
V.1) Datum oddaje naročila: 13. 7.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VTZ d.o.o.,
Koprska 96, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: a.gornik@vtz.si, tel. +386/1/244-53-00,
faks +386/1/256-83-65.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 11,166.666,67 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
7,900.160,31 SIT z 20% DDV.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Informacijska oprema
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Unistar LC d.o.o., Kotnikova 32, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: razpisi@unistarlc.si, tel.
+386/1/475-55-06, faks +386/1/475-56-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 13,833.333,33 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
17,539.257,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepov o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Št. 430-514/2006/13
Ob-5572/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi: Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo za nabavo strežniškega sistema za SIS I, št. 430-514/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve RS, Štefanova 2, Ljubljana in
Ministrstvo za notranje zadeve RS, PU Novo
mesto, Ljubljanska 30, Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nabava strežniškega sistema za SIS I, ki zajema nabavo
sistema in izvedbo storitev pred prevzemom in po prevzemu opreme ter enoletno
vzdrževanje programske opreme.

II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.25.00.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 478.262,40 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka:
– s pogajanji, brez predhodnega javnega
razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
d) Skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v Direktivi.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-514/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
V.1) Datum oddaje naročila 12. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.SI
d.o.o., Tržaška cesta 116, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: mitja.svet@src.si, tel.
+386/1/242-80-00, faks +386/1/423-41-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 165,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
478.262,40 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: opomba pod
točko V.4): preračunano po centralnem paritetnem tečaju (1 EUR = 239,640 SIT) znaša
začetna skupna ocenjena vrednost naročila
688.532,80 EUR.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Storitve
Št. 0001645
Ob-5189/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi, Družba za upravljanje s prenosnim omrežjem d.o.o., Cesta
Ljubljanske brigade 11, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel 01/582-06-61, v roke: Alenka Prinčič Artač, e-pošta: alenka.princic@geoplinplinovodi.si, faks 01/582-07-01.
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Internetni naslov naročnika: www.geoplinplinovodi.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje 2007-2016.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje od 1. 1. 2007 do
31. 12. 2016, ki vključuje strojelomno zavarovanje, požarno zavarovanje, zavarovanje splošne odgovornosti in avtomobilsko zavarovanje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66334100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 66336100, 66336200, 66337400.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2,306.748,46 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. najnižja premijska stopnja
za obdobje 10 let
po posamezni vrsti
zavarovanja

Ponderiranje

100

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: P/JN/46/2006/UD-SPS.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo.
Št. naročila: P/JN/46/2006/UD-SPS
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih pravic za obdobje 2007-2016
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 500,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,306.748,46 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 10 let.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: naročilo je bilo
izvedeno po postopku s pogajanji brez pred-

Št.

hodne objave, ker pri odpiranju ponudb po
odprtem postopku ni bilo nobene pravilne
ponudbe.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 2. 2007.
Geoplin plinovodi,
Družba za upravljanje
s prenosnim omrežjem d.o.o.
Št. 6/35
Ob-5193/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izbor agencije za zakup medijev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor agencije za zakup medijev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74400000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

l. popust za obajave v medijih
2. agencijska provizija

70
30

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 97/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 217-233068
z dne 15. 11. 2006.
Št. naročila: 97/S
Naslov: Agencija za zakup medijev
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5215/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.durs.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 01/2007 CTO POG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
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Glavni kraj izvedbe: Medvode.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izvajanje storitev načrtovanja, oblikovanja, izdelave,
tiskanja, izpisovanja, konfekcioniranja
(kuvertiranja) in distribucije obrazcev (na
pošto) Davčne uprave RS.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 151.908,23 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-6/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1/2007
Naslov: JN 01/2007 CTO POG
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: KRO
d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 126.590,19 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
151.908,23 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Javno naročilo je bilo oddano po postopku s pogajanji brez predhodne objave,
skladno s 5. točko prvega odstavka 29. člena ZJN-2.
Za oddajo javnega naročila smo 16. 1.
2007 prejeli soglasje Ministrstva za finance.
Pogodba po tem naročilu je bila sklenjena
za obdobje od začetka januarja do konca
marca 2007 oziroma do sklenitve pogodbe na podlagi javnega naročila JN 21/2006
– CTO, ki je bilo v postopku pred Državno
revizijsko komisijo, prenehala pa je veljati
z 20. 2. 2007, ko je bila sklenjena pogodba po uspelem javnem razpisu JN 21/2006
– CTO.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-5537/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
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+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.durs.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 21/2006 CTO.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje storitev načrtovanja, oblikovanja,
izdelave, tiskanja, laserskega izpisovanja
in konfekcioniranja/kuvertiranja in distribucije obrazcev Davčne uprave Republike Slovenije za obdobje 12 mesecev.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 413.172,26 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. Cena
100
2. Izpisane tiskovine formata A4
3
3. Izpisane tiskovine formata A3
3
4. Izpisane tiskovine
formata 3 x A4
3
5. Masa tiskovin
11
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-111/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 203-216126 z dne 24. 10. 2006.
Št. naročila: 21/2006
Naslov: JN 21/2006 CTO
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: KRO
d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 454.848,94 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
413.172,26 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-5551/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Generalni sekretariat Vlade RS,
Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nataša Šincek
Jovič, tel. +386/1/478-15-92, v roke: Nataša Šincek Jovič, e-pošta: natasa.sincek-jovic@gov.si, faks +386/1/478-17-64.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gsv.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve protokolarnih prevozov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje storitev protokolarnih prevozov
z osebnimi in kombiniranimi vozili.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
60000000, dopolnilni besednjak: X026,
X019.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 827.866,80 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 45002-128/2005.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 176-187730 z dne 15. 9. 2006.
Št. naročila: 45002-128/2005
Naslov: Storitve protokolarnih prevozov
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Štimbi
d.o.o., Pod gozdom c. II/1, 1290 Grosuplje,
Slovenija, tel. +386/1/786-49-87, e-pošta:
stimbi@siol.net, faks +386/1/787-21-64.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 198,390.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
198,390.000 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slo-

venska cesta 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://intranet.sigov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od dneva
prejema obvestila.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Generalni sekretariat Vlade RS

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-5550/07
Popravek
V javnem naročilu za dobavo in gradnjo
športne opreme za nadomestno telovadnico
Deskle in gradnje zunanjih športnih igrišč,
objavljenem v Uradnem listu RS, št. 16 z
dne 23. 2. 2007, Ob-4808/07, se spremenijo
navedbe kot sledi:
II.1.2) (a) gradnja, izvedba.
II.1.3) Dobava in vgradnja športnega
parketa in druge vgradne opreme v nadomestni telovadnici Deskle in izgradnja
zunanjih športnih igrišč.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet: 45212222-1.
IV.3.3) Datum: 16. 3. 2007 ob 10. uri.
Občina Kanal ob Soči
Ob-5205/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Smetanova 17, 2000 Maribor,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Fakulteta za strojništvo, v roke: dr. Zdravko
Praunseis, tel. 00386/0/31-743-753, e-pošta: zdravko.praunseis@uni-mb.si, faks
00386/0/2-220-79-90.
Internetni naslov(-i): www.uni-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: računalniško podprt Živosrebrni
porosimeter.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo je raziskovalna oprema – računalniško podprt Živosrebrni porosimeter z naslednjo tehniško specifikacijo:
Metoda merjenja poroznosti: živosrebrna
porozimetrija.
Obseg merjenja: polmer por: 600-0,004
mikro metra; volumen por: maks. 2 kubična
centimetra.
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Računalniško podprt sistem za merjenje
poroznosti: popolnoma avtomatski s programsko podporo.
Ostala oprema: potrebna za merjenje poroznosti tekstilnih materialov.
Pri pripravi ponudbe upoštevajte podroben opis predmeta naročila in ceno (z DDV),
ki ne sme presegati 50.600 EUR. Kolikor bo
vaša ponudba vsebovala predmet naročila,
ki ne bi ustrezal tehniški specifikaciji, bo
vaša ponudba štela za novo ponudbo in je
ne bo mogoče sprejeti.
Z oddano ponudbo ponudnik potrjuje
osnovno sposobnost ponudnika v skladu z
določili 42. člena in sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti v skladu z določili
43. člena ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06
z dne 8. 12. 2006).
Tuji ponudnik, ki nastopa samostojno ali
kot partner v skupini izvajalcev, mora predložiti v angleškem jeziku še:
– Pisno izjavo pooblaščene osebe ponudnika, s katero potrjuje, da je ponudnik
seznanjen s predpisi, veljavnimi v Republiki
Sloveniji. Ponudnik mora spoštovati veljavne zakone RS in priznati veljavnost pravnega reda RS, vezano na izvedbo razpisanega
javnega naročila.
Ponudbo pošljite v zaprti kuverti na naslov: Univerza v Mariboru, Fakulteta za
strojništvo, Dr. Zdravko Praunseis, Smetanova 17, 2000 Maribor, z oznako v levem
kotu kuverte: »Ne odpiraj – Ponudba za naročilo št. JNVV/UM/01-2007 – računalniško
podprt Živosrebrni porosimeter«.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29–30–31–32–3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 37 dni od oddaje naročila; začetek 2. 3.
2007, zaključek 10. 4. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Vrednost naročila ne sme presegati
50.600 EUR (ponudbena cena, ki vključuje tudi DDV). Način plačila v 2 delih: 1. del
v roku 1 meseca od instalacije opreme in
2. del do konca leta 2007.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 20. 2. 2008 ali 10 mesecev ali
300 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.

– ponudnik ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi
s podkupovanjem oziroma zaradi takega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi formalnimi, delovnimi in tehničnimi
pogoji, ter mora imeti ustrezna pooblastila,
profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire in druge pripomočke, sposobnost
upravljanja, zanesljivost ter zaposlene, ki
bodo sposobni izvesti razpisana dela;
– ponudnik mora izkazati, da so kadri,
s katerimi razpolaga in ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, primerno strokovno
usposobljeni, tako da bodo sposobni izvesti
storitev, ki je predmet naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 4.
2007 ob 14. uri; na sedežu naročnika, III.
nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
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.
Kapitalska družba, d.d.

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 12. uri; Fakulteta za strojništvo v
Mariboru, soba B-304.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Univerza v Mariboru,
Fakulteta za strojništvo
Ob-5232/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Kapitalska družba, d.d., Dunajska cesta 119,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-46-700,
e-pošta: jnvv.streznikbi@kapitalska-druzba.si, faks 01/47-46-747.
Internetni
naslov(-i):
http://www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: predmet naročila je dobava, namestitev in integracija strežnika za skladišče
podatkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je dobava, namestitev
in integracija strežnika za skladišče podatkov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 20. 2. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je gospodarski subjekt, ki je
pravna ali fizična oseba, ki ponuja izvedbo
gradenj, storitev in/ali dobavo blaga in odda
ponudbo.
Pri naročilu je dovoljena skupna ponudba več pogodbenih partnerjev ter ponudba
s podizvajalci.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ne
glede na druge določbe tega zakona skladno z drugim odstavkom 41. člena ZJN-2
ponudniku ni treba predložiti nobenega dokazila o podatku, o katerem državni organ,
organ lokalne skupnosti ali nosilec javnega
pooblastila vodi uradno evidenco; namesto
dokazila ponudnik poda izjavo o podatkih, ki
jih mora vsebovati ponudba.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora biti ustrezno registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila;
– ponudnik mora imeti veljavno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila, če je tako dovoljenje zahtevano s
posebnim predpisom;
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ter ne sme prenehati
delovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
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Ob-5363/07
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Trg
celjskih knezov 9, Oddelek za splošne zadeve, 3000 Celje, ID za DDV SI56012390.
2. Predmet javnega naročila: dobava
električne energije v letih 2007 in 2008
(1. 4. 2007–31. 10. 2008).
3. Postopek: enofazni postopek zbiranja
ponudb po predhodni objavi. Naročnik si pridržuje pravico do vključitve pogajanj.
4. Pogoji:
– ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti,
– da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
– da ni v kazenskem postopku,
– zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacijski postopek,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve,
– da je bil v zadnjih treh letih najmanj
enkrat dobavitelj večjih količin električne
energije,
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– potrebno je podati izjavo o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega
naročila,
– ponudnik mora podati bančno garancijo.
5. Merilo za izbor: najnižja ponujena
cena.
6. Rok oddaje ponudb: 15. 3. 2007 do
12. ure na gornji naslov v zaprti kuverti s
pripisom ne odpiraj – ponudba za dobavo
električne energije v letih 2007 in 2008.
7. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete pri kontaktni osebi Jožetu Krulec
(joze.krulec@celje.si) tel. 03/42-65-670,
najkasneje do 9. 3. 2007 do 13. ure.
Mestna občina Celje
Ob-5392/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Alenka Rome, tel. 01/475-21-89, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: programska oprema za pripravo
podnapisov in nadgradnja obstoječe programske opreme za pripravo podnapisov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup programske opreme za pripravo podnapisov
v datotečni obliki in vstavljanje podnapisov v video signal z vsebovano časovno
kodo ter nadgradnja obstoječe programske opreme za pripravo podnapisov v
datotečni obliki in vstavljanje podnapisov v video signal z vsebovano časovno
kodo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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 JN-B0006.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 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 JN-B0006.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslo-
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Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0006.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
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 JN-B0006.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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 JN-B0006.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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 JN-B0006.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): 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 JN-B0006.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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 JN-B0006.
Najnižja(-e)
raven(-ni)
standardov,
ki se lahko zahteva(-jo) (če je to primerno): 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 JN-B0006.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski, angleški.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 3.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-5396/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Notranjski regijski park, Tabor 42,
1380 Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): info@notranjski-park.si, v roke:
Kebe Leon, tel. (0)5/90-91-610, e-pošta: leon.kebe@notranjski-park.si, faks:
(0)1/70-90-633.
Internetni naslov(-i): www.notranjskipark.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod;
– drugo: raziskovanje in eksperimentalni
razvoj na področju naravoslovja.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup traktorja za delo na močvirnem področju v skladu s projektom
Life 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Cerknica, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: v
skladu s projektom LIFE 06 NAT/SLO/000069
Presihajoče Cerkniško jezero bomo za potrebe Notranjskega regijskega parka kupili
traktor za delo na močvirnem področju (košnja in spravilo sena, mulčenje).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.37.00.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 10. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: nakup se financira iz projekta
LIFE 06 NAT/SLO/000069 Presihajoče Cerkniško jezero.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
obvezen minimalni garancijski rok za vse
dele je 3 leta.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– redni izpisek iz sodnega registra – ne
sme biti starejši od 30 dni;
– potrdilo o ID številki;
– pisna izjava, da imajo veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona dovoljenje potrebno;
– pisna izjava, da ponudnik in njegov
zakoniti zastopnik (če jih je več, potem velja
za vsakega posamezno) nista v kazenskem
postopku za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 in da zaradi takega
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kaznivega dejanja nista bila pravnomočno
obsojena;
– izjava ponudnika, da ni uvrščen na
seznam poslovnih subjektov, s katerimi na
podlagi določb Zakona o nezdružljivosti
opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo o solventnosti – poslovna
banka;
– izjava o plačilnem roku najmanj 15
dni;
– 3-letna garancija.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dobavni rok 30 dni od naročila;
– odzivni čas v primeru okvare 5 dni, v
času košnje (od 15.7. do 15.9.) pa 2 dni;
– izjava zahteve za varnost.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 25. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 8. uri; Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Notranjski regijski park

vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
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Ob-5399/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): nabavna služba, v roke: Matjaž
Štinek, univ. dipl. ekon., tel. 03/423-30-76,
e-pošta: matjaz.stinek@guest.arnes.si, faks
03/423-37-56.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža video linije s
pripadajočimi aparati.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje, Oblakova ulica 5.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža video linije s pripadajočimi aparati.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.

II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 22. 3. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 3.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-5412/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nabava@slo.zeleznice.si, v roke:
Darko Cerar, tel. 01/29-14-336, e-pošta: darko.cerar@slo.zeleznice.si, faks
01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: HSŽ, Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, Zalog.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rezervni deli SV naprav.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 23. 2. 2007, zaključek 30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
8.000 EUR (sklop).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila je 90 dni
od dneva dobave.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z

Merila

Stran

Ponderiranje

1. cena
2. reference
3. plačilni rok

95
3
2

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 4. 2007.
Cena: 20 EUR + DDV 5 EUR.
Plačilo
na
račun:
IBAN
SI
56029230019346887, Swift LJBA SI SX.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 4.
2007 ob 12. uri; Področje za nabavo, sejna
soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Gradnje
Ob-5078/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela za rekonstrukcijo
križišča Gomila, R1-215/1162 v km 4,050.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1162 cesta
R1-215 Trebnje – Mokronog.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela za rekonstrukcijo križišča
Gomila, R1-215/1162 v km 4,050.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.29-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
200 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 3. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 3.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-32/2007
Ob-5206/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Asna Stošič, Tomaž Vidmar, tel.
04/586-92-24,
04/586-92-15,
e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-73.
Internetni naslov(-i): www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja javne kanalizacije Hrušica–vzhod v Občini Jesenice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: naselje Hrušica v Občini Jesenice.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gre za izgradnjo sekundarnega kanalizacijskega omrežja za 11 obstoječih objektov po delu naselja Hrušica in povezava
z obstoječo javno kanalizacijo na lokaciji carinskega skladišča. Naselje Hrušicavzhod je deloma stanovanjsko naselje, v
manjši meri pa gre tudi za kmetijske objekte.
Del objektov je večnamenskih (stanovanja
– vrtec, stanovanjski in obrtni del).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.20.41.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek april 2007, zaključek: 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5.000 EUR.
– Pred sklenitvijo pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vredno-

sti pogodbe, ki mora veljati še 60 dni po
preteku veljavnosti pogodbe in garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku, v
višini 10% od vrednosti pogodbe, ki mora
veljati še en dan po preteku garancijskega
roka, ki je določen v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob podpisu primopredajnega
zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije (ZIPRS0708).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava o nekaznovanosti ponudnika in
njegovega zakonitega zastopnika za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2.
– Izjavo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s
ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli
podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave.
– Izjavo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa (obrazec BON 1/P in BON 2).
– Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava ponudnika, da sprejema vse
pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo
javnega naročila in da ni dal zavajajočih
podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
– Lastna izjava, dana pod materialno in
kazensko odgovornostjo.
– Referenčna lista ponudnika za istovrstna dela – seznam najvažnejših opravljenih
del v zadnjih treh letih, pred objavo predmetnega javnega naročila, skupaj z referenčnimi potrdili naročnikov. Referenčna potrdila
naročnikov so lahko fotokopije.
– Seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
– Opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 3. 2007 ob 12. uri.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 20. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 13. uri, sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Jesenice

Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

90%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 15. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 3.
2007 ob 13. uri, sejna soba Občine Jesenice, Cesta železarjev 6, Jesenice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Jesenice
Št. 430-32/2007
Ob-5208/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Asna Stošič, Tea Višnar,
tel. 04/586-92-24, 04/586-92-22, e-pošta:
asna.stosic@jesenice.si, faks 04/586-92-16.
Internetni naslov(-i): www.jesenice.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija Zoisove graščine »Pristava« v Javorniškem Rovtu na Jesenicah
– II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Javorniški Rovt na Jesenicah.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nadaljevanje I. faze obnovitvenih del na
Zoisovi graščini »Pristava« v Javorniškem Rovtu, izvedba gradbeno obrtniških del, strojnih in elektro instalacijskih
del.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.20.00-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek: 15. 4. 2007, zaključek: 31. 8.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 10.000 EUR.

– Pred sklenitvijo pogodbe predložitev
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti
pogodbe, ki mora veljati še 60 dni po preteku
veljavnosti pogodbe in garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% od
vrednosti pogodbe, ki mora veljati še en dan
po preteku garancijskega roka, ki je določen
v pogodbi, in jo bo ponudnik predložil ob
podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije (ZIPRS0708).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o sodelovanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava o nekaznovanosti ponudnika in
njegovega zakonitega zastopnika za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
– Izjavo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s
ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli
podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave.
– Izjavo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6 mesecih pred objavo javnega naročila ni imel
blokiranega transakcijskega računa (obrazec BON 1/P in BON 2).
– Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava ponudnika, da sprejema vse pogoje razpisne dokumentacije za izvedbo javnega naročila in da ni dal zavajajočih podatkov glede zahtev razpisne dokumentacije.
– Referenčna lista ponudnika z navedbo
vsaj 3 različnih naročnikov, pri katerih je
ponudnik v zadnjih petih letih pred objavo
predmetnega javnega naročila izvajal gradbeno obrtniška obnovitvena dela, skupaj z
referenčnimi potrdili naročnikov. Referenčna
potrdila naročnikov so lahko fotokopije.
– Seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
– Opis ponudnikove tehnične opremljenosti in naprav (seznam strojne opreme),
potrebne za izvedbo predmeta javnega naročila.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

Stran

Ob-5333/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradbena, obrtniška in instalacijska
dela pri obnovi pošte Slovenj Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenj Gradec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška in instalacijska dela
pri obnovi prostorov pošte Slovenj Gradec, in sicer:
1. sklop: gradbena in obrtniška dela,
2. sklop: elektro instalacije,
3. sklop: strojne instalacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.500 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik
(in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti naročilo, ponudnik mora
predložiti izjavo o odpravi pomanjkljivosti,
ugotovljenih pri prevzemu del, v rokih; izjava
ponudnika, v kateri zagotavlja, da bo v primeru izbora za večinski sklop del, prevzel
organizacijo in vodenje gradbišča v skladu
z določili ZGO-1; seznam podizvajalcev in
dokazila da bo imel ponudnik na voljo sredstva, potrebna za izvedbo naročila, kolikor
se ponudnik sklicuje na kapacitete drugih
gospodarskih subjektov.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 12. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-5400/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija brežin »Trojane« na cesti
R1-221/1227 Trojane–Izlake od km 0,0 do
km 2,6, v ocenjeni vrednosti z DDV 310.000
EUR.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0316 G1-3
Gornja Radgona.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija brežin »Trojane« na cesti
R1-221/1227 Trojane–Izlake od km 0,0 do
km 2,6.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.45.31.00.8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
– Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese
Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 3.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 4305-62/2006-7

Ob-5830/07

Dopolnitev
Obveščamo vas, da bo informativni
sestanek s ponudniki za izdelavo naloge
»Strokovne podlage razvoja JŽI in druge železniške infrastrukture na območju ljubljanskega železniškega vozlišča« dne 8. marca
2007, ob 10. uri v prostorih naročnika, v
Kopitarjevi ul. 5 v Mariboru.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 430-01/07-1332
Ob-5076/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, 9240 Ljutomer,
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ljutomer, v
roke: Dominika Vrbnjak, tel. 02/584-90-46,
e-pošta: dominika.vrbnjak@ljutomer.si, faks
02/581-16-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektno-tehnične dokumentacije za izgradnjo šole in vrtca v Stročji
vasi, v naslednjem obsegu:
A) projektno tehnična dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) za izgradnjo vrtca in šole
s telovadnico v Stročji vasi,
B) projektno-tehnična
dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) zunanje ureditve ter vse
potrebne infrastrukture za navezavo objekta
na komunalno infrastrukturo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: projektiranje novogradnje v Stročji vasi.
Šifra NUTS:SI001.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektno-tehnične dokumentacije za izgradnjo šole in vrtca v Stročji
vasi, v naslednjem obsegu:
C) projektno tehnična dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) za izgradnjo vrtca in šole
s telovadnico v Stročji vasi,
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D) projektno-tehnična dokumentacija
(PGD, PZI, PZR) zunanje ureditve ter vse
potrebne infrastrukture za navezavo objekta
na komunalno infrastrukturo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika in njegovega zakonitega zastopnika, da ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2.
2. Izjava ponudnika, da ima veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega naročila.
3. Izjava ponudnika, da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
če je za opravljanje dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo
sedež, opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika, da njegov račun v
preteklih 6 mesecih pred objavo javnega
naročila ni bil blokiran.
2. Izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti vsaj dve primerljivi storitvi v
zadnjih treh letih pred objavo javnega naročila, kar izkaže s potrdili o dobro opravljenem delu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Šenčur za obdobje
2007–2010.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje JR 2007-2010.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Šenčur.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet razpisa je vzdrževanje javne razsvetljave na območju Občine Šenčur.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
resnost ponudbe se zahteva bančna garancija v višini 10% od ponujene vrednosti del,
ki mora veljati 30 dni od datuma odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 60 dni od potrditve
redne mesečne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007 do 10. ure.

Merila

1. cena
2. rok izdelave

Ponderiranje

80%
20%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 3.
2007 ob 10. uri, Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, sejna soba, III.
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov se
morajo izkazati s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
Občina Ljutomer
Ob-5338/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anton Preložnik, tel. 03/780-06-26, e-pošta:
tone@vojnik.si, faks 03/780-06-37.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: Vzdrževanje asfaltiranih cest
v Občini Vojnik.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: letno in zimsko vzdrževanje asfaltiranih cest.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: storitve.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 3. 2007, zaključek: 20. 3.
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 20. 3. 2008, ali 12 mesecev od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 12. uri.
Občina Vojnik
Št. 1229
Ob-5549/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šenčur, Kranjska cesta
11, 4208 Šenčur, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Kranjska cesta 11, v roke: Aleš
Puhar, tel. 04/25-19-105, e-pošta: obcina.puhar@sencur.si, faks 04/25-19-111.
Internetni naslov(-i): www.sencur.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 11. uri; Šenčur.
Občina Šenčur

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-5394/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-85-64, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si/.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: 2006/POB 02.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve podpore pri uporabi informacijske tehnologije za potrebe državnih organov RS in javnih zavodov.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.52.10.00-3.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve organ, ki je pristojen za
pritožbene postopke:
Naročilo ni bilo dodeljeno.
Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-5417/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in
podeželje, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/478-92-75,
v roke: Bojan Bajde, e-pošta: javnarocila.aktrp@gov.si, faks +386(0)1/478-92-06.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.arsktrp.gov.si/.
I.2) Vrsta kupca:
Naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja
Direktiva 2004/18/ES)
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za izvajanje kontrole na kraju samem pred izplačili za
ukrepe skupne kmetijske politike v letih
2007–2010.
II.1.2) Kratek opis: predmet tega javnega
naročila je oddaja storitev izvajanja kontrole
na kraju samem za ukrepe skupne kmetijske
politike. Izbran ponudnik bo izvajal kontrole
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nekaterih ukrepov kmetijske politike in sicer
kontrole površin, kontrole živali in navzkrižne skladnosti. Okvirno število izvedenih
kontrol: – kontrola površin in živali: 9.000
letno – kontrola navzkrižne skladnosti: 1.800
letno – kontrola površin z daljinskim zaznavanjem: 4.000 letno. Okvirni sporazum bo
sklenjen za vsakega od navedenih sklopov.
Navedene količine predstavljajo okvirne
letne količine in lahko bistveno odstopajo
glede na potrebe naročnika in zahteve EU.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje naročiti takšne količine storitev pri
posameznem sklopu.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: AKTRP-KONTROLA-4300-4/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Original notice sent via: SIMAP.
Login: SIMAP2_praetor.
Referenca obvestila: 2007-009925 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 2. 2. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Mesto besedila, ki ga je treba
spremeniti:

Namesto:

Beri:

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ad 4)Kadrovski pogoji za
posamezen sklop: Kadrovski
pogoji sklopi

– ponudnik mora zagotoviti
ob času izvajanja kontrol vsaj
50 oseb, ki imajo opravljeno
preverjanje znanja ZUP,
kar dokazujejo s potrdilom
o opravljenem izpitu iz
poznavanja ZUP, ki je bilo
izdano pri pristojnem organu
RS;

(pogoj se izbriše)

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ad4)Kadrovski pogoji za
posamezen sklop: Kadrovski
pogoji sklop 2

– ponudnik mora zagotoviti
ob času izvajanja kontrol vsaj
20 oseb, ki imajo opravljeno
preverjanje znanja ZUP,
kar dokazujejo s potrdilom
o opravljenem izpitu iz
poznavanja ZUP, ki je bilo
izdano pri pristojnem organu
RS;

(pogoj se izbriše)

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ad4)Kadrovski pogoji za
posamezen sklop: Kadrovski
pogoji sklop 3

– ponudnik mora zagotoviti
ob času izvajanja kontrol vsaj
5 oseb, ki imajo opravljeno
preverjanje znanja ZUP,
kar dokazujejo s potrdilom
o opravljenem izpitu iz
poznavanja ZUP, ki je bilo
izdano pri pristojnem organu
RS;

(pogoj se izbriše)

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Agencija RS
za kmetijske trge in podeželje
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Ob-5546/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v roke:
Janez Marinko, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava kosilnih naprav.
II.1.2) Kratek opis: dobava kosilnih naprav.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29331000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 409/2006.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Original notice sent via: SIMAP.
Login: SIMAP2_1949.
Referenca obvestila: 2007-010536.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 2. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je treba
spremeniti:

Namesto:

V.4 Informacije o vrednosti naročila Skupna končna vrednost naročila:
vrednost 81,027.493,54 EUR

Beri:
Skupna končna vrednost naročila:
vrednost 81,027.493,54 SIT

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Ob-5571/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Črnomelj
d.o.o., Belokranjska cesta 24, 8340 Črnomelj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Črnomelj d.o.o., tel. 07/30-61-660,
v roke: Marija Kočevar, e-pošta: komunala.komerciala@siol.net, faks 07/30-61-665.
Internetni naslov naročnika: www.komunala-crnomelj.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava vodovodnega materiala.
II.1.2) Kratek opis: dobava vodovodnega materiala po razpisanih sklopih
za pokrivanje letnih potreb naročnika
pri vzdrževanju vodovodne infrastrukture.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
27113000, dodatni predmet(-i): 27221000,
25212000, 27212000, 33242000, 27521600,
27355000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 14-JN-02/07.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila
Original notice sent via: SIMAP.
Login: SIMAP2_ajiram
Referenca obvestila: 2007-014561.
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IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 20. 2. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu
Vl.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:

Mesto datumov, ki jih je treba
spremeniti:

Namesto:
(dd/mm/llll)

Beri:
(uu:mm)

(dd/mm/llll)

(uu:mm)

Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do
dokumentacije

23. 3. 2007

23. 3. 2007

13.00

Rok za sprejemanje ponudb ali prijav
za sodelovanje

30. 3. 2007

30. 3. 2007

8.30

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 2. 2007.
Javno podjetje
Komunala Črnomelj d.o.o.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 54/07
Ob-5402/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje za distribucijo električne energije, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Irena Homovc
Gačnik, tel. +386/1/230-43-20, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektroljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Slovenska c. 56,
1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez Skok, univ. dipl. inž. el. in Irena Homovc Gačnik, tel. +386/1/230-40-00,
e-mail: javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks +386/1/432-40-74, internetni naslov:
www.elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c.
58, vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janko
Hribar, tel. +386/1/240-41-14, e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN 02/07.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska c. 58, vložišče v I. nadstropju, 1516
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava 20 kV energetskega kabla.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: centralno skladišče
družbe Elektro Ljubljana, d.d., Cesta 24. junija 1, 1231 Ljubljana Črnuče, strojno razloženo.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava 29.000 m 20 kV energetskega kabla N2XS(F)2Y, 1x240/25 mm2.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421140.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 29.000
m 20 kV energetskega kabla N2XS(F)2Y,
1x240/25 mm2.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 10. 5. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
7.500 EUR in z veljavnostjo 120 dni od odpiranja ponudb,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: gotovinsko plačilo, minimalni
plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Posebni pogoji:
– zahtevana dokumentacija v smislu 3. in
7. člena Zakona o tehničnih zahtevah za pro
izvode in o ugotavljanju skladnosti (Uradni
list RS, št. 59/99),
– garancije v obsegu in rokih, ki so običajni v poslovnem prometu za to blago, oziroma so v Tehničnih razpisnih pogojih,
– dobavni rok 20 kV energetskega kabla
do 10. 5. 2007,
– dokazila o izpolnjevanju drugih – posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,
– pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
– pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,

– pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
– pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– potrjen vzorec pogodbe.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
– BON-1 ponudnika, ki ni starejši od 30
dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
7.500 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjen obrazec »Ponudba« – prva
faza postopka,
– izpolnjen obrazec Ponudba – druga,
oziroma nadaljnje faze postopka,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o jamčevanju
za blago,
– pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
– pisna izjava proizvajalca v skladnosti
z Zakonom o tehničnih zahtevah za pro
izvode in o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-UPB1,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a) o že izvedenih dobavah energetskega kabla istega tipa in napetostnega
nivoja kot jih ponudnik ponuja na tem razpisu kupcem v Republiki Sloveniji ali EU v zadnjih treh letih, pri čemer je znašala skupna
vrednost teh dobav min. 50% ponudbene
vrednosti,
– dokazilo/-a (pozitivno referenčno/-a
potrdilo/-a), da so bili v preteklem triletnem
obdobju energetski kabli istega tipa, prereza in napetostnega nivoja kot jih ponudnik
ponuja na tem razpisu uspešno dobavljeni
kupcem v Republiki Sloveniji ali EU v najmanj razpisani količini.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
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IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

Ponderiranje

1. skupna ponudbena
vrednost
2. certifikat kakovosti ISO
ponudnika in proizvajalca

97
3

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 02/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 3. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.
štev.: 06000-0076655034, sklic na številko: 23003371-02-07, z obvezno navedbo
identifikacijske številke. Navedeno velja v
primeru, če želijo ponudniki prejeti razpisno
dokumentacijo v papirni obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 ob 9. uri.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: naročnik bo
odgovore na pisne zahtevke za pojasnila k
razpisni dokumentaciji objavil na spletnem
naslovu: www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN 02/07, najkasneje
v treh dneh po prejemu pisne zahteve, ki mu
bo priporočeno posredovana po pošti ali po
telefax-u št.: 01/432-40-74 ali po elektronski
pošti na naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si in jo bo naročnik prejel do vključno
20. 3. 2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 2. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d., Javno podjetje
za distribucijo električne energije

Gradnje
Št. 1/2007
Ob-5049/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vodovod-kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-313, faks 03/42-50-310.
Internetni naslov naročnika: www.vo-kacelje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-340, v roke: Petra Kodela Felicijan, faks 03/42-50-310.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumen-
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tacijo za dinamični nakupovalni sistem):
Vodovod-kanalizacija,
javno
podjetje
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-340, v roke: Petra Kodela Felicijan, faks 03/42-50-310.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo podjetja, tel.
03/42-50-313, faks 03/42-50-310.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova in vzdrževanje poslovnega
objekta Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lava
2a, Celje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmetno javno naročilo obsega:
– preureditev vhoda v poslovni objekt
s pripadajočo elektro in strojno inštalacijo (vhodna avla z recepcijsko ložo, pisarna za reklamacije, pisarna za izterjavo),
– izvedba nove fasade objekta,
– zamenjava vseh oken in vrat na
objektu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45410000, dodatni predmet(-i): 45213100,
45421100, 50700000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Prenova objekta – obnova fasade
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45213100,
dodatni predmet(-i): 45410000.
Sklop št. 2
Naslov: Vzdrževalna dela na objektu
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45421100,
dodatni predmet(-i): 50700000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe
preložiti bančno garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti in garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, ki jo naročniku predložil ob primopredaji objekta v višini
10% od vrednosti posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: avansa ni. Rok plačila je 60 dni
po potrjeni situaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: naročnik dopušča, da ponudbo vloži skupina gospodarskih subjektov
z navedbo vodilnega partnerja. V primeru,
da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega

akta o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila. Ne glede na to
pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da, navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen za naslednja kazniva
dejanja, opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančni interes Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo, pri organu države, v
kateri ima sedež.
– Da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
– Da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): obrazci BON 1 ne sme biti starejši kot
30 dni od dne oddaje ponudbe, mora vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje.
– za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik): obrazec BON/SP, ki ne sme
biti starejše od 30 dni.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevanih v Navodilih za
izdelavo ponudbe, priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami.
– Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca gradnje ter kvalifikacije vodstvenega osebja, zlasti pa oseb, ki bodo vodile
izvedbo gradnje.
– Spisek referenc, zahtevanih v Navodilih za izdelavo ponudbe.
– Izjava o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNGD01/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 4. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10 EUR (v ceni je vključen DDV) je
potrebno nakazati na transakcijski račun
naročnika Vodovod – kanalizacija, javno
podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, št.:
06000-0141786072. Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v tajništvu podjetja
s predložitvijo potrdila o plačanih stroških
razmnoževanja razpisne dokumentacije in
osnovne podatke o ponudniku ali po pošti
po predhodno po faksu 03/42-50-310 poslanem potrdilu o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije in osnovnih
podatkih ponudnika.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.5) 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 oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 11. uri; sejna soba Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a,
Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastilom za zastopanje in drugi.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-40, faks 01/234-28-40, internetni
naslov www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 2. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

posameznih izvajalcev za izvedbo naročila
in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci,
ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
naročila, pri pristojnem sodišču ali drugem
organu.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ima ponudnik potrebno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet tega javnega naročila.
2. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu
ni bil uveden postopek prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in proti njemu ni bil uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati:
1. Da so njegovi prihodki v posameznem
poslovnem letu v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašali vsaj 500.000 EUR.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da so njegovi prihodki v posameznem poslovnem letu v obdobju zadnjih treh poslovnih let znašali vsaj
500.000 EUR.
2. Da v zadnjih 6 mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu ni imel blokiranih
poslovnih računov in nima dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da v zadnjih 6 mesecih pred objavo obvestila o tem naročilu
ni imel blokiranih poslovnih računov in nima
dospelih neporavnanih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora izkazati:
1. V zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe najmanj 2 kvalitetno in pravočasno opravljeni izdelavi, dobavi in montaži, v znesku
vsaka nad 200.000 EUR, ki sta po vsebini,
zahtevnosti in obsegu istovrstni razpisanemu predmetu oddaje javnega naročila.
Dokazilo: seznam opravljenih izdelav,
dobav in montaž opreme v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe, z zneskom, datumom
in nazivom končnega naročnika, vključno z
dokazilom v obliki potrdila – izjave, žigosane
in podpisane s strani končnega naročnika, ki
potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
2. Ponudnik zagotavlja splošni garancijski rok najmanj 24 mesecev za celoten
obseg izdelane, dobavljene in montirane
opreme.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da zagotavlja splo-

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 025
Ob-5418/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Aerodrom Ljubljana, d.d., Zg. Brnik 130A,
SI-4210 Brnik-Aerodrom, Slovenija, v roke:

Martin Hribar, tel. 04/20-61-360, e-pošta:
aero-ing@lju-airport.si, faks 04/20-21-623.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: letališke dejavnosti.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava, dobava in montaža pohištvene opreme za novi potniški terminal
T-2 (1. faza) na letališču Ljubljana (JN-2007B1-A/3/MH).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Letališče Ljubljana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža: 14 kom pultov za kontrolo potniških listin; oprema
(pisarniške mize in stoli) 6 pisarn in pult
Centra za koordinacijo prometa; gostinska oprema (stoli in mizice).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 36.12.22.00-4, dopolnilni besednjak:
X018-5, dodatni predmet(-i): 36.12.10.00-5,
36.13.33.12-2, 36.11.50.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 21. 3. 2007 do 12. ure. Ponudniki za razpisno dokumentacijo zaprosijo po
elektronski pošti na naslov, naveden v I.1).
V zahtevku za posredovanje razpisne dokumentacije morajo ponudniki navesti: ime/firmo ponudnika, sedež/naslov ponudnika in
kontaktno osebo ponudnika v zvezi z razpisom (ime in priimek; e-mail; telefon; telefaks). Naročnik bo razpisno dokumentacijo
vsem zainteresiranim brezplačno poslal po
elektronski pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 25.000 EUR.
2. S strani ponudnika podpisan vzorec
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene
vrednosti. Ponudbi bo morala biti priložena izjava banke, da bo kandidat v primeru
uspešne ponudbe dobil garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
3. S strani ponudnika podpisan vzorec
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Vzorci bančnih garancij so del razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila bodo potekala na osnovi
izvajalčevih začasnih mesečnih in končne
situacije – plačilo v roku 30 dni po potrditvi
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo
in je v kasnejši fazi izbrana kot najugodnejši
ponudnik za izvedbo javnega naročila, po
pravnomočnosti sklepa o izbiri in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
mora biti natančno opredeljena odgovornost
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šni garancijski rok najmanj 24 mesecev za
celoten obseg izdelane, dobavljene in montirane opreme.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 3.
2007 ob 12.30; Aerodrom Ljubljana, d.d.,
Zg. Brnik 130A, SI-4210 Brnik-Aerodrom,
Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno. Navzoči
predstavniki ponudnikov bodo morali pred
začetkom javnega odpiranja ponudb naročnikovi strokovni komisiji izročiti pisno pooblastilo za zastopanje ponudnika. Predstavniki ponudnikov, ki pred začetkom javnega
odpiranja ne bodo predložili pisnih pooblastil, so lahko prisotni na odpiranju, nimajo pa
pravice sodelovanja.
IV.3.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 23. 2. 2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Ob-5529/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Sektor za investicije in nabavo, v roke: Srečko Bračko, tel. 02/449-23-80, e-pošta: srecko.bracko@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pohištvena oprema Pošta Radovljica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Radovljica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme za pošto Radovljica.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral predložiti bančno
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garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v roku 60 dni po začasnih situacijah do 80% pogodbene vrednosti, 20%
pogodbene vrednosti po opravljenem kvalitetnem prevzemu in odpravi napak.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik
ali njegov zakoniti zastopnik ne sme biti
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
navedena v 42. členu ZJN-2, sposobnost
za opravljanje dejavnosti in ne sme biti v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 21. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 12. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
Ob-5528/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Sektor za investicije in nabavo, v roke: Srečko Bračko, tel. 02/449-23-80, e-pošta: srecko.bracko@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje in servis klimatskih
naprav v PE Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: pošte na območju
PE Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in servis klimatskih naprav
v PE Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.

Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 18. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ne sme biti
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
navedena v 42. členu ZJN-2, sposobnost
za opravljanje dejavnosti in ne sme biti v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena rednega servisa
2. najnižja cena
efektivne ure
3. najnižja cena
intervencijske ure

Ponderiranje

70 točk
24 točk
6 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 ob 12. uri.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 9. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/36-1283/07
Ob-5541/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v
roke: Bojana Razdevšek, tel. 02/449-23-07,
e-pošta: bojana.razdevsek@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzdrževanje in popravila vodovodnih
instalacij in instalacij centralnega ogrevanja
na poštah na PE Ljubljana.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: 74 pošt na področju
poslovne enote Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in popravila vodovodnih instalacij in instalacij centralnega ogrevanja na poštah na PE Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 10. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik (in njegov zakonit zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo) ne sme biti
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2, ponudnik mora biti sposoben za
opravljanje poklicne dejavnosti, ponudnik
ne sme biti v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, ter ni opustil poslovne
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dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem
položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena efektivne
delovne ure
2. cena intervencijske
delovne ure

Ponderiranje

80 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 3.
2007 ob 13. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Stran

1343
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Javni razpisi
Št. 109/07

Ob-5416/07
Popravek

V besedilu Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2007 (JPR 21
– MV – 2007), objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 11/7 z dne 9. 2. 2007, Ob-3385/07,
sta bili ugotovljeni napaki, zato na podlagi
drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo)
objavljamo popravek besedila.
V točki 3.1.2 se besedilo nadomesti z
naslednjim:
»V sofinanciranje ne more biti sprejet projekt, ki kandidira na katerem koli
drugem javnem razpisu za sredstva iz
državnega proračuna ali je na katerem
koli drugem javnem razpisu že bil izbran
v sofinanciranje.«
Drugi odstavek točke 5 se pravilno glasi:
»Vsako posamezno vlogo morajo predlagatelji predložiti v šestih izvodih v ločeni zaprti ovojnici (kuverti), z oznako
na prednji strani: ne odpiraj – Prijava
za razpis 2007 (JPR 21 – MV – 2007) ter
na hrbtni strani z navedbo predlagatelja:
naziv in naslov oziroma sedež.«
Ministrstvo za kulturo
Ob-5074/07
Obvestilo
Razvojni center Novo mesto, Svetovanje
in razvoj, d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000
Novo mesto, objavlja, da sta z 28. februarjem 2007 zaprta:
1. razpis dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD) za
leto 2006, Ob-9728/06 in
2. razpis A) finančno pomoč osebam, ki
so oziroma bodo realizirale samozaposlitev
s posredovanjem ZRSZ od 1. 1. 2005 naprej
in gospodarskim subjektom malega gospodarstva (do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki
povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2006
naprej (»Razpis A«), B) posojil za samozaposlitev podjetnikov začetnikov, odpiranje
novih delovnih mest v malem gospodarstvu
in pri delodajalcih (do 50 zaposlenih), od
1. 1. 2006 naprej (»Razpis B«) in za posojilo (obratna sredstva) delodajalcem, ki so
prejeli iz razpisanih sredstev Garancijske
sheme za Dolenjsko za leto 2006 posojilo
za nakup opreme, Ob-9729/06, objavljena v
Uradnem listu RS, št. 37 z dne 7. 4. 2006.
Razpisa za leto 2007 bosta objavljena
predvidoma v začetku aprila 2007.
Razvojni center Novo mesto, d.o.o.
Ob-5341/07
Na podlagi 19. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 79/06), objavlja Ministrstvo za
šolstvo in šport
javni razpis
za podelitev javnega pooblastila za
izvajanje nalog socialnih partnerjev na
področju poklicnega in strokovnega
izobraževanja

A) Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira izvajalca javnih pooblastil za izvajanje nalog, ki so
določene v prvem odstavku 19. člena Zakona o poklicnem in strokovnem izobraževanju
ter v četrtem odstavku 50. člena Zakona
o višjem strokovnem izobraževanju (Uradni
list RS, št. 86/04), in jih je do uveljavitve Zakona o gospodarskih zbornicah (Uradni list
RS, št. 60/06) v skladu s prejšnjimi predpisi
izvajala Gospodarska zbornica Slovenije.
Pričakovani cilji:
– zagotoviti ustrezno število verificiranih učnih in študijskih mest ter kvalitetno
in racionalno izvedbo vmesnih preizkusov,
praktičnega dela zaključnega izpita ter strokovnega nadzora,
– zagotoviti elektronsko poslovanje in
vodenje ter povezave ustreznih registrov,
– spodbujati in povezovati interes delodajalcev za kvalitetno praktično usposabljanje z delom in za druge skupne aktivnosti
na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja.
B) Upravičenci
Prijavijo se lahko:
– zbornice,
– poslovna združenja in
– gospodarske družbe.
C) Izpolnjevanje pogojev:
– prijavijo se lahko zbornice, ki so reprezentativne v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske zbornice in v katere je združeno
najmanj 30% vseh gospodarskih subjektov,
ki se po zakonu vanjo lahko včlanijo, in
poslovna združenja ter gospodarske družbe s področja dejavnosti, ki ni opredeljena kot obrtna ali obrti podobna dejavnost,
oziroma, ki ni opredeljena kot kmetijstvo in
gozdarstvo;
– prijavitelj mora imeti zaposlene vsaj tri
strokovne sodelavce, od katerih morata imeti vsaj dva visokošolsko izobrazbo in ustrezne delovne izkušnje na področju poklicnega in strokovnega izobraževanja;
– prijavitelj mora imeti ustrezne prostore
in opremo za izvajanje nalog, ki so predmet
tega razpisa;
– prijavitelj mora razpolagati z informacijsko tehnologijo in programsko opremo, ki
zagotavlja elektronsko poslovanje in vodenje ter povezave ustreznih registrov v skladu
s predpisi;
– prijavitelj mora zagotavljati takšno organiziranost, da lahko zagotovi učinkovito
opravljanje nalog v vseh statističnih regijah
v Republiki Sloveniji.
D) Prijava in priloge k prijavi
Zainteresirani prijavitelji morajo v vlogi
navesti naslednje podatke in ji priložiti naslednja dokazila, izjave ali druge dokumente:
Točka 1 razpisne dokumentacije:
1. podatke o prijavitelju.
Točka 2 razpisne dokumentacije:
2. podatke o pravno organizacijski obliki
poslovnega subjekta;
3. podatki o dejavnosti in velikostnem
razredu v skladu s predpisi, če je prijavitelj
gospodarska družba.
Točka 3 razpisne dokumentacije:
4. dokazilo o tem, da prijavitelj združuje
najmanj 30% vseh gospodarskih subjektov,

ki se po zakonu lahko včlanijo, če je prijavitelj zbornica ali poslovno združenje;
5. dokazilo o organiziranosti, ki lahko zagotovi učinkovito opravljanje nalog v vseh
statističnih regijah RS;
6. dokazila o zaposlenih, ki bodo opravljali naloge iz tega razpisa, in njihovi strokovni usposobljenosti;
7. dokazila o lastništvu ali najemu ustreznih poslovnih prostorov za opravljanje nalog, ki so predmet tega razpisa;
8. predstavitev opreme, ki bo omogočila
varno in zanesljivo izmenjavo informacij z
delodajalci, pristojnimi ministrstvi in izvajalci poklicnega in strokovnega izobraževanja
ter drugimi pravnimi subjekti in službami v
skladu s predpisi;
9. predviden letni obseg izvajanja nalog
(število učnih oziroma študijskih mest, število vmesnih preizkusov, število zaključnih
izpitov in strokovni nadzor, število delovodskih oziroma poslovodskih izpitov) po
ustreznih strokovnih področjih (upoštevajo se področja objavljena na spletni strani Centra RS za poklicno izobraževanje
www.cpi.si) in z navedbo ustreznih izobraževalnih programov srednjega poklicnega izobraževanja in študijskih programov
višjega strokovnega izobraževanja, ki so
predmet tega razpisa.
Točka 4 razpisne dokumentacije:
10. finančna ocena po posameznih nalogah.
Točka 5 razpisne dokumentacije:
11. izjava prijavitelja, da bo zagotovil
transparentnost porabe sredstev oziroma
zagotavljal organizacijsko in stroškovno ločeno izvajanje nalog, ki so predmet javnega
pooblastila.
E) Način in rok vložitve prijav
Pisne prijave z vsemi zahtevami in dokazili iz točke D je potrebno poslati priporočeno po pošti ali osebno vložiti na naslov:
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38 – glavna pisarna; pp 104, 1001 Ljubljana, s pripisom »Ne odpiraj – Razpis št.
6035-19/2007 javna pooblastila« do petka,
16. marca 2007 do 12. ure.
Obrazec (razpisna dokumentacija), ki se
uporablja za prijavo, je sestavni del tega
razpisa in je objavljen na spletni strani ministrstva.
F) Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih prijav bo v torek,
20. marca 2007 ob 10. uri v Ministrstvu za
šolstvo in šport, Župančičeva 6 (sejna soba,
II. nadstropje).
Odpiranje, pregled in oceno prijav izvede komisija, ki jo je imenoval minister za
šolstvo in šport s sklepom, št. 024-5/2007
dne 9. 1. 2007.
Prijavitelji bodo o rezultatih javnega razpisa obveščeni najkasneje v 14 dneh od
dneva, ki je določen za odpiranje prijav.
G) Merila za izbor
Izbrani bodo prijavitelji, ki bodo dosegli
večje število točk v skladu z naslednjimi
merili:
1. ustreznih delovnih izkušenj na področju, ki je predmet javnega razpisa: 20 točk;
2. usklajenost dejavnosti prijavitelja po
strokovnih področjih, največ 30 točk;
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3. usklajenost predvidenih aktivnosti oziroma nalog po strokovnih področjih s pričakovanimi cilji, obsegom in vsebino, največ
30 točk;
4. ekonomičnost in realnost finančne
konstrukcije, največ 20 točk.
H) Pritožbeni postopek: prijavitelj ima v
osmih dneh po prejemu obvestila o izidu
razpisa pravico vložiti pritožbo na ministrstvo. Pritožnik mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih je pritožba vložena.
Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena
merila za ocenjevanje vlog. Ministrstvo bo o
pritožbi odločalo v roku 15 dni od prejema
pritožbe s sklepom. Odločitev ministrstva je
dokončna.
I) Podelitev javnega pooblastila in sklenitev pogodbe
Na predlog komisije bo minister pooblastil za izvajanje nalog, ki so predmet tega
razpisa, enega ali več izvajalcev. Za posamezno strokovno področje bo izbran samo
en izvajalec.
Na podlagi odločbe bo sklenjena pogodba, s katero se uredijo medsebojna razmerja, financiranje ter pravice in obveznosti.
Predmet financiranja je izvajanje naslednjih nalog: ugotavljanje izpolnjevanja pogojev delodajalcev za izvajanje praktičnega
usposabljanja dijakov oziroma praktičnega
izobraževanja študentov višjih strokovnih
šol, vodenje registrov učnih oziroma študijskih mest, opravljanje strokovnega nadzora
nad praktičnim usposabljanjem z delom, izvajanje vmesnih preizkusov in praktičnega
dela zaključnih izpitov, v skladu s predpisi.
Podlaga za financiranje izvedbe nalog po
tem razpisu bo letna pogodba; za leto 2007
je predvideno do 166.970 €.
Sredstva za financiranje so zagotovljena
v Proračunu RS, na proračunski postavki
6676 – Dejavnost srednjega šolstva.
I) Informacije: dodatne informacije o javnem razpisu so na voljo pri Antonu Slancu,
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6, Ljubljana, tel. 01/478-57-70, e-pošta: anton.slanc@gov.si.
Ministrstvo za šolstvo in šport

vsebovati izpolnjeni obrazec iz razpisne dokumentacije, ustrezne izjave, finančni načrt,
načrt komercializacije in osnutek Konzorcijske pogodbe mednarodnega konzorcija, ki
prijavlja projekt.
7. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– osnutek pogodbe o sofinanciranju s
prilogami (Priloga 1),
– navodila za prijavitelje projektov glede
Konzorcijske pogodbe (Priloga 2),
– prijavni obrazec predprijave – Obrazec
1 – ''Pre-Proposal Form'' (Priloga 3),
– prijavni obrazec prijave – Obrazec 2
– ''Full-Proposal Form'' (Priloga 4),
– finančni načrt projekta (Priloga 5),
– navodilo za prijavo na javni razpis.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, in spletni strani www.mvzt.gov.si
(Javni razpisi).
8. Način prijave in razpisni rok
Rok za oddajo internetne predprijave
predloga projekta (''Pre-Proposal'') je 15. 3.
2007. Predprijavo predloga projekta odda
koordinator projekta.
Rok za oddajo pisne prijave predloga
projekta (''Full-Proposal'') je 22. 5. 2007. Prijavo predloga projekta odda vsak slovenski
nacionalni partner.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene. Dopolnitev vlog po predpisanem
roku zaradi mednarodne narave projektov
ni možna.
9. Postopek razpisa: obe fazi razpisa
(predprijava in prijava) sta obvezni za vsak
projekt.
9.1 Faza predprijave: transnacionalni
koordinacijski odbor iniciative ERA-NET
MNT (TCT) in komisija Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo pregledata
predprijave predlogov projektov, v katerih
sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, in
pripravita poročilo o posamezni predprijavi predloga projekta z nasveti prijaviteljem.
Prijaviteljem bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative ERA-NET MNT (TCT)
posredoval poročilo z nasveti po elektronski
pošti, in sicer v roku 30 dni po pregledu.
9.2 Faza prijave
9.2.1 Odpiranje vlog
Odpiranje prispelih predlogov projektov
ni javno in bo potekalo 25. 5. 2007 na sedežu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS.
9.2.2 Strokovna presoja
Predloge, ki bodo zadostili formalnim
kriterijem, bodo ocenili zunanji eksperti v
skladu z določbami razpisa in razpisne dokumentacije.
Specifični ocenjevalni kriteriji za izbiro
projektov so: relevantnost projekta, raziskovalna kakovost vsebine projekta, kakovost raziskovalne usposobljenosti projektne
skupine in upravljavska zmožnost projektne
skupine. Specifični ocenjevalni kriteriji so
podrobneje opredeljeni v razpisni dokumentaciji (navodilo za prijavo na javni razpis).
Na osnovi dosežene ocene nacionalnih
delov projekta bo Transnacionalni koordinacijski odbor iniciative ERA-NET MNT (TCT)
predlagal posamezni državi/regiji partnerici,
katere projekte naj sofinancira.
9.2.3 Izbira
O izbiri prejemnikov sredstev odloči minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.

Št. 4302-1/2007
Ob-5543/07
Na podlagi Zakona o državni upravi (Ur.
l. RS, št. 113/05 – UPB-4), Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 in 110/02), Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06), Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS št. 13/06), Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02,
115/05 in 61/06), Uredbe o normativih in
standardih za določanje sredstev za izvajanje Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega programa (Ur. l. RS, št. 74/04, 32/05
in 26/06) in Pogodbe ERA-NET MNT št.
2003-510226 z dne 13. 5. 2005 Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana objavlja
II. javni razpis
za sofinanciranje mednarodnih
raziskovalnih projektov v okviru
iniciative ERA-NET MNT
1. Podatki o proračunskem porabniku:
Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana.

2. Predmet javnega razpisa: predmet 2.
javnega razpisa za sofinanciranje mednarodnih raziskovalnih projektov v okviru iniciative ERA-NET MNT (v nadaljevanju: razpis)
je sofinanciranje mednarodnih aplikativnih
tržno orientiranih raziskovalnih in razvojnih
projektov na področju mikro- in nanotehnologij ter nanomaterialov.
2.1 Države/regije partnerice: v okviru
tega razpisa sodelujejo evropske regije in
države (v nadaljevanju: države/regije partnerice): Avstrija, Flamska (Belgija), Valonija (Belgija), Češka, Finska, Midi Pyrenees
(Francija), Nemčija, Bavarska (Nemčija), Irska, nordijske države, Severna Irska, Norveška, Poljska, Romunija, Slovaška, Slovenija,
Španija, Baskija (Španija) in Švica.
3. Pogoji sodelovanja
3.1 Upravičenci
Predloge raziskovalnih projektov lahko prijavijo slovenski nacionalni partnerji v
mednarodnem konzorciju s partnerji iz držav/regij partneric (v nadaljevanju: nacionalni partnerji), in sicer slovenske raziskovalne
organizacije, ki izpolnjujejo pogoje v skladu
z veljavnimi predpisi o raziskovalni in razvojni dejavnosti.
3.2 Konzorcij
Nacionalni partnerji pri posameznem
projektu sestavljajo mednarodni konzorcij
(v nadaljevanju: konzorcij). V konzorciju posameznega projekta morata sodelovati najmanj po en nacionalni partner iz 2 različnih
držav/regij partneric, od katerih mora biti 1
koordinator projekta.
4. Okvirna višina sredstev
Orientacijska višina sredstev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS za izvedbo tega razpisa je 116.000 EUR
(27,798.240 SIT – paritetni tečaj) bruto letno.
Sofinanciranje se zagotavlja za največ 3 leta
v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo RS bo predvidoma sofinanciralo
vsaj 2 najboljša projekta. Najboljši projekt bo
sofinanciran v višini do 75 odstotkov upravičenih stroškov, in sicer največ do višine
58.000 EUR (13,899.120 SIT), ostali pa do
porabe sredstev.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo RS si pridružuje pravico, da
sredstev tega razpisa ne dodeli nobenemu projektu, če projekt ne ustreza pogojem
tega razpisa.
Rezultati projekta, financirani iz državnega proračuna, so javni, z omejitvami, določenimi s predpisi, ki urejajo varstvo intelektualne lastnine, varstvo avtorskih pravic in
varstvo podatkov.
5. Obdobje porabe sredstev: predvideni
rok začetka sofinanciranja je 1. 1. 2008. Rok
trajanja projektov je največ 36 mesecev (3
leta), vsi izbrani projekti se morajo zaključiti
najkasneje do 31. 3. 2011.
6. Prijava projektov
Postopek razpisa bo potekal v dveh obveznih fazah:
– 1. faza: predprijava (''Pre-Proposal''):
pregled osnutkov predlogov projektov in
svetovanje,
– 2. faza: formalna prijava (''Proposal''):
preverjanje formalnih pogojev, strokovna
presoja in izbira.
6.1 Predprijava: popolna vloga (predprijava predloga projekta) mora v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije vsebovati
izpolnjeno internetno prijavo.
6.2 Prijava: ustrezno označena popolna vloga (prijava predloga projekta) mora v
skladu z navodili iz razpisne dokumentacije
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Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo bo sofinanciralo le najboljše
projekte slovenskih nacionalnih partnerjev
do porabe sredstev, za katere se države
partnerice soglasno odločijo, da bodo sofinancirale stroške sodelovanja svojih nacionalnih partnerjev pri teh projektih. Če države
partnerice ne dosežejo soglasja o sofinanciranju projektov, pri katerih sodelujejo slovenski nacionalni partnerji, Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo RS
ne bo sofinanciralo sodelovanja slovenskih
nacionalnih partnerjev pri takšnih projektih.
Slovenski nacionalni partnerji bodo o rezultatih razpisa obveščeni v roku 30 dni od
dokončne odločitve o financiranju projektov,
predvidoma do 31. 10. 2007.
10. Dodatne informacije: dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom so do
zaključka razpisa na voljo na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
RS na tel. 01/478-46-80 (Ruth Martinčič) v
poslovnem času.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 4302-22/2006/3
Ob-5585/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 in 127/06), Proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l.
RS, št. 13/06) in Poziva k oddaji predlogov
v okviru večletnega programa Skupnosti za
spodbujanje varnejše uporabe interneta in
novih spletnih tehnologij (Varnejši internet
plus, Ur. l. Evropske unije C 223/8, 10. 9.
2005), Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje vzpostavitve
in delovanja točke osveščanja
za promocijo varnih načinov rabe
IKT tehnologij za otroke
in mladostnike v Sloveniji
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo kot nacionalna koordinacijska
točka komunitarnega programa Varnejši internet plus skrbi za koordinacijo aktivnosti
na področju, ki ga pokriva program Varnejši
internet plus. Cilji programa Varnejši internet plus so razdeljeni v štiri akcijske linije,
in sicer:
– usposobiti starše, učitelje in otroke za
varno uporabo interneta,
– boj proti nelegalnim in škodljivim vsebinam na internetu,
– promocija varnejšega dela in uporabe
interneta,
– dvigovanje zavesti o nevarnostih in načinih varne rabe interneta.
Evropska unija namenja sredstva za
vzpostavitev vozlišč oziroma točk za osveščanje, ki bodo izvajale dejavnosti in program osveščanja varnejše uporabe interneta in novih spletnih tehnologij v tesnem
sodelovanju z vsemi ustreznimi akterji na
nacionalni, regionalni in lokalni ravni. EU
omogoča sofinanciranje 50% vzpostavitve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in delovanje takšnih točk v okviru programa
Varnejši internet plus skozi četrto akcijsko linijo programa, katerega razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani programa:
http://ec.europa.eu/information_society/activities/sip/index_en.htm.
Z namenom večjega črpanja sredstev, ki
so na voljo skozi komunitarne programe EU
ter zagotovitve delovanja vozlišč oziroma
točk osveščanja za promocijo varne uporabe interneta in novih spletnih tehnologij
predvsem za otroke in mladostnike, želi Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo z javnim razpisom in upoštevanjem
načel nediskriminatornosti in transparentnosti sofinancirati slovensko prijavo na razpis
za točko osveščanja v okviru komunitarnega
programa Varnejši internet plus.
Predmet tega razpisa ni projekt, ki bi bil
namenjen kakršnemkoli komercialnemu delovanju prijaviteljev ali oddajanju v uporabo
drugim, komercialnim uporabnikom.
3. Pogoji in merila
Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavijo: vsi
pravni subjekti – razen subjekti registrirani
na podlagi Zakona o gospodarski družbah
– javni zavodi, izobraževalne institucije, ponudniki ali združenja ponudnikov internetnih
storitev, združenja staršev in otrok, združenja za varstvo pravic potrošnikov) in ostale organizacije civilne družbe s sedežem
v Republiki Sloveniji, ki so organizirane v
konzorcij ali predstavljajo člana konzorcija,
in so konkurirali na EU razpisu za točko
osveščanja v okviru programa Varnejši internet plus za leto 2006 in so bili predlagani
za sofinanciranje s strani EU.
Prijavitelji morajo predložiti fotokopijo ali
original izpiska iz ustreznega registra ali fotokopijo statuta s katerim dokazujejo status
prijavitelja in iz katerega nedvoumno izhaja
neprofitna narava prijavitelja oziroma, da
osnovna dejavnost prijavitelja ni tržna pro
izvodnja blaga in storitev (priložiti k razpisnemu obrazcu št. 3). Izpisek mora odražati
dejansko stanje.
Merila:
Popolne vloge bo ocenila strokovna komisija, ki jo bodo sestavljali strokovni sodelavci Ministrstva na osnovi naslednjih meril:
X1: Vsebina je relevantna, skladna s cilji
programa Varnejši internet plus in omogoča doseganje ciljev programa. Vsebina je
v skladu z EU razpisom programa Varnejši
internet plus. Pričakovani vpliv predlaganega celotnega programa dela kot tudi posameznih faz je ustrezen in to tako v času
sofinanciranja projekta kot tudi po izteku
obdobja sofinanciranja (do največ 50 točk).
X2: Predlog je pregleden, ekonomičen in
ima realno finančno konstrukcijo (do največ
50 točk).
Y: skupno število zbranih točk ..... (največ 100 točk).
Formula za izračun zbranih točk:
Y=X1+X2
Sofinanciran bo izključno le najbolje ocenjen projekt, ki bo zbral največje število točk,
vendar ne manj kot 70, in bo obenem izpolnjeval vse razpisne pogoje.
4. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega razpisa
znaša 100.150,22 € (DDV vključen) za obdobje trajanja projekta največ dve leti.
Sredstva bremenijo proračunsko postavko 6771, konto 4029 – ime postavke Med-

narodno sodelovanje na področju razvoja
informacijske družbe.
V letu 2007 namenjenih 50.000 € in v
letu 2008: 50.000 €.
5. Obdobje za porabo sredstev: obdobje za porabo sredstev je proračunsko leto
2007 in 2008.
6. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Popolna vloga, v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije in v enem izvodu mora
biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana, do 16. 3., v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – vloga na
javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve
in delovanja točke osveščanja za promocijo
varnih načinov rabe IKT tehnologij za otroke
in mladostnike v Sloveniji.« in številko objave razpisa v Uradnem listu RS na prednji
strani ter polnim naslovom vlagatelja na zadnji strani. Kot pravočasne se štejejo vloge,
ki prispejo na ministrstvo do zaključka uradnih ur ali so oddane priporočeno na pošto
do izteka roka (torej do 16. 3. 2007 do 24.
ure). Vlog, ki ne bodo prispele pravočasno,
komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
vlagateljem.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo potekalo v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo – Direktorat za
informacijsko družbo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana. Vloge bodo odprte dne 19. 3. 2007,
ob 9. uri. Strokovna komisija bo vse pravilno
označene vloge odprla in ugotovila njihovo
popolnost.
8. Obveščanje o izboru: predlagatelji
bodo o rezultatih razpisa obveščeni najpozneje v 8 dneh od dneva odpiranja vlog.
9. Razpisna dokumentacija: razpisno
dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Ministrstvu za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, ali
prek elektronskega poštnega naslova: radovan.pajntar@gov.si. Razpisna dokumentacija je objavljena tudi na spletnih straneh
ministrstva.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Ob-5695/07
Na podlagi Zakona o Vladi Republike
Slovenije (uradno prečiščeno besedilo,
ZVRS-UPB1, Ur. l. RS, 24/05 in Zakona o
državni upravi (uradno prečiščeno besedilo
– ZDU-1-UPB4, Ur. l. RS, št. 113/05,), Zakon o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02, 127/06, 14/07),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 126/06), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), Pravilnika o
postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in sklepa
Evropske komisije za državno pomoč št.
N472-2006 – Slovenija z dne 17. 11. 2006 in
podpisanega memoranduma med Slovenijo
in Eureko dne 16. 6. 1994 (v nadaljevanju:
memorandum) Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana objavlja
javni razpis
za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka za leto 2007 in 2008
1. Neposredni uporabnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana (v
nadaljevanju: ministrstvo).
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2. Predmet razpisa je pridobitev sofinanciranja upravičenih stroškov slovenskih
partnerjev za projekte, ki so potrjeni na zasedanjih programa Eureka z strani Visokih
predstavnikov programa.
3. Namen razpisa
Namen razpisa je spodbujati udeležbo
slovenskih podjetij in raziskovalnih institucij
na vseh področjih programa Eureka in s
subvencijami za raziskovalno delo zagotoviti
podjetjem in institucijam znanja iz Slovenije polnopravno vključevanje v projekte iz
evropskega programa Eureka. Cilj ministrstva je povečati uspešno udeležbo slovenskih podjetij v mednarodnih konzorcijih, ki
temeljijo na znanju.
Ministrstvo bo dodeljevalo subvencijo
v skladu z upoštevanjem pravil programa
Eureka.
Prednosti Eureke so:
– pridobitev oznake Eureka projekt, ki je
posebno priznanje in ob izpolnjevanju določenih pogojev prijavitelja kvalificira za pridobitev nacionalne subvencije,
– s svojo prepoznavnostjo omogoča lažji
dostop do kapitala pri privatnih virih,
– Eureka projekt pomeni lažjo pot do
komercialnega uspeha ter trženja končnih
izdelkov,
– pridobitev ustreznih izkušenj za kasnejše sodelovanje v mednarodnih konzorcijih in
mednarodnih programih EU.
Projekti se lahko pripravljajo kot individualni projekti, v okviru t.i. dežnikov (umbrellas), grozdov (clusters). Vse vrste projektov
se podpirajo enako, z upoštevanjem specifičnosti pravil Eureka programa za posamezne vrste projektov. Ne glede na kateri podprogram Eureka se prijavite je vaša prijava
na ta razpis enaka.
V primeru Eureke podprograma grozdov se slovenskim partnerjem sofinancirajo
upravičeni stroški v okviru odobrenega projekta, ki je bil potrjen na ustreznem odboru
grozda. Slovenski prijavitelj se mora prijaviti
v skladu s razpisno dokumentacijo.
Pravila za prijavo projektov, predpisana
s strani programa Eureka, zavezujejo nacionalne kontaktne osebe, da obveščajo Eureka sekretariat o ustreznih kakovostnih projektih za redna zasedanja Eureke programa.
Za informacije v zvezi s prijavo projektov in
rokov je na voljo slovenska nacionalna kontaktna oseba (NPC).
Zainteresirani prijavitelji lahko prijavijo
nove projekte ali pa vključijo v potrjene projekte na zasedanju Visokih predstavnikov
programa Eureka.
4. Sofinanciranje stroškov udeležbe slovenskih partnerjev v projektih programa Eureka
Prijavitelj se lahko na podlagi tega razpisa prijavi samo za potrditev Eureka projekta ali pa za potrditev Eureka projekta in
sofinanciranje projekta. Ne glede na to, za
kateri del se prijavitelj prijavi, mora izpolnjevati vse pogoje razpisa.
Sofinancira se sodelovanje slovenskih
podjetij in raziskovalnih institucij v projektih v
višini do 50% vrednosti slovenskega razvojno raziskovalnega deleža v posameznem
projektu, vendar največ do 50.000 EUR letno na projekt. V primeru sodelovanja več
slovenskih podjetij ali raziskovalnih institucij
pri istem projektu se bo subvencija delila na
vse sodelujoče institucije (50.000 EUR se
razdeli med partnerje v skladu z njihovim
deležem pri projektu).

Gospodarske družbe in samostojni podjetniki, ki se prijavljajo na razpis, morajo
biti registrirani oziroma vpisani po Zakonu o
gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 06/99, 36/00,
45/01, 50/02, 93/02, 42/06, 60/06).
Prijavitelji morajo imeti sedež v Republiki
Sloveniji in so lahko tisti:
– ki niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– ki 31. 12. 2006 niso v stanju kapitalske
neustreznosti, kot jo opredeljuje 10. člen
Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Ur.
l. RS, št. 54/99, 110/99, 97/00, 50/02 in
93/02).
Poleg tega morajo izpolnjevati še naslednje pogoje in sicer:
Vsak slovenski partner lahko sodeluje
največ v enem tekočem projektu. Po zaključku tega projekta lahko prijavi nov Eureka projekt.
Z določenim projektom določene vsebine se lahko določen partner prijavi samo
enkrat v treh letih. V primeru spremembe naslova projekta oziroma partnerja,
vsebina dela in rezultatov posameznega
partnerja ostane enaka, se smatra za isti
projekt.
7. Merila za izbiro projektov
Prispele vloge, ki bodo ustrezale pogojem programa Eureka in v tem razpisu določenim pravilom, bo obravnavala strokovna
komisija.
Prijavljene projekte najprej oceni strokovna komisija v skladu s predpisano Eureka
ocenjevalno metodologijo oceni po spodnjih
merilih in, v kolikor je pozitivna, jih posreduje
naprej na zasedanje Visokih predstavnikov
programa Eureka:

Slovenija kot članica Eureke programa
zagotavlja sredstva samo za slovenske udeležence v posameznih projektih.
5. Upravičeni stroški
Upravičeni stroški, ki se bodo priznali v
okviru posameznega projekta, so stroški za
izvajanje razvojno raziskovalnega projekta,
ki se izvajajo v obliki industrijskih raziskav v
višini do 50% vrednosti upravičenih stroškov
za razvojno raziskovalne aktivnosti in sicer:
– stroški osebja (raziskovalci in razvojniki),
– stroški instrumentov, zemljišč ter
zgradb,
– stroški svetovanja in drugih storitev, ki
so kupljeni iz zunanjih virov,
– ostali stroški (stroški režije, stroški materiala, energentov in podobno), ki so neposredno povezani s prijavljenimi razvojno
raziskovalnimi projekti.
6. Pogoji sodelovanja na razpisu
Pogoji sodelovanja:
– pri projektu morata sodelovati najmanj
dva partnerja iz dveh različnih držav članic
Eureke programa. Med slovenskimi partnerji
mora prihajati iz industrije v posameznem
projektu vsaj en partner,
– imajo poravnane obveznosti do dr
žave,
– niso pridobila državnih pomoči za podjetja v težavah po letu 2000 ali niso v fazi
pridobivanja take pomoči,
– niso za iste stroške sofinancirana iz
drugih sredstev evropskega, državnega ali
lokalnega proračuna,
– na razpis se lahko prijavijo gospodarske družbe, samostojni podjetniki in raziskovalne institucije (fakultete, javni raziskovalni
in drugi zavodi).

Merilo

Stran

Max št.
točk

1

Finančna sposobnost partnerjev v konzorciju

10

2

Formalni sporazum med partnerji

10

3

Stopnja uravnoteženosti partnerjev v projektu

10

4

Dodana vrednost zaradi skupnega sodelovanja v projektu

10

5

Tehnološka sposobnost partnerjev

10

6

Upravljalska sposobnost partnerjev

10

7

Metodologija in planiranje projekta

10

8

Mejniki terminskega plana in jasno opredeljeni cilji projekta

10

9

Finančna konstrukcija projekta

10

10

Finančna soudeležba partnerjev v projektu

10

11

Stopnja tehnološke zahtevnosti projekta

10

12

Predviden tehnološki napredek projekta

10

13

Stopnja inovativnosti projekta

10

14

Geografski / sektorski vpliv projekta

10

15

Velikost potencialnega trga za partnerje

10

16

Dostop do trga in potencialni riziki projekta

10

17

Povračilo investicije glede na vložek v projekt

10

18

Strateška pomembnost projekta za partnerje

10

19

Povečana sposobnost in prepoznavnost zaradi projekta

10

Skupaj

190
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Meja, nad katero se smatra, da je vloga
pozitivno ocenjena in je lahko sofinancirana, je 140 točk in več. Višina subvencije za
slovenskega partnerja v projektu se določi
glede na višino njegovega ustreznega deleža v celotnem projektu in glede na število mesecev trajanja projekta v tekočem
letu. Pri številu trajanja mesecev projekta se
upoštevajo meseci od potrditve projekta na
zasedanju Visokih predstavnikov programa
Eureka naprej do predvidenega konca trajanja projekta.
V primeru, da projekt ni potrjen na planiranem zasedanju in je potrjen na enem
od kasnejših zasedanjih, ker tuji partner še
ni dobil potrditve projekta lahko slovenski
prijavitelj zaprosi za podaljšanje roka trajanja projekta za obdobje zamude potrditve
projekta.
8. Višina sredstev: okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje projektov v letu 2007, znaša
1,400.000 EUR in za sofinanciranje projektov v letu 2008 znaša 1,400.000 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 5687
proračuna RS za leto 2007 in 2008. Okvirna
višina razpisanih sredstev za ta razpis se
lahko poveča za nerazporejena sredstva v
okviru iste proračunske postavke.
9. Obdobje za porabo sredstev: obdobje
za porabo sredstev je proračunsko leto 2007
in 2008. Ker so projekti večletni, se sredstva
za financiranje planirajo naknadno.
10. Način prijave in razpisni rok
Roki za oddajo vlog na javni razpis so
odvisni od posameznih uradnih zasedanj
Eureke (v nadaljevanju: zasedanje). Uradno informacijo o zasedanjih vam posreduje nacionalna kontaktna oseba oziroma
je na uradni spletni strani programa Eureka
(www.eureka.be ).
Natančni roki za oddajo so objavljeni na
spletni strani ministrstva na spletnem naslovu (www.mvzt.gov.si) ali na (www.rtd.si).
Popolna prijava, v skladu z navodili iz
razpisne dokumentacije, mora biti dostavljena na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana, na dan objavljenega datuma na
spletni strani MVZT (www.mvzt.gov.si) do
12. ure ne glede na način dostave, v zaprti
ovojnici pod oznako »Ne odpiraj – javni razpis za dodeljevanje spodbud na programu
Eureka« in polnim naslovom pošiljatelja na
zadnji strani. Vloge, ki ne bodo prispele
pravočasno, komisija za tekoče zasedanje ne bo obravnavala in jih bo shranila
in obravnavala na naslednjem zasedanju
komisije.
Vsi podatki iz vlog prijaviteljev, razen podatkov iz dispozicij projektov, so javni. Posamezni slovenski partner v skupnem Eureka
projektu mora vlogo poslati posebej.
11. Odpiranje vlog
Komisija za odpiranje vlog in ugotavljanje pogojev razpisa se sestane večkrat letno, in sicer približno 15 dni pred uradnim
zasedanjem Eureke, da oblikuje stališče do
posameznih projektov.
Datumi zasedanja komisij, kjer se bo
odpiralo vloge in se bo ugotavljala upravičenost sredstev za projekte v programu
Eureka v letu 2007 in 2008, bodo objavljena
na internetni strani ministrstva. Zasedanja
strokovne komisije niso javna.
13. Obveščanje o izboru: predlagatelji
projektov bodo s sklepom o izboru projekta
in o višini predvidenega zneska sofinanci-
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ranja obveščeni predvidoma v 90 dneh po
zasedanjih strokovne komisije. Zaradi pravil
in postopkov programa Eureka je rok lahko
tudi daljši.
14. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na internet naslovu www.mvzt.gov.si in na sedežu ministrstva. Razpisna dokumentacija se lahko
posreduje tudi po elektronski pošti, če predlagatelj na spodaj navedeni elektronski

naslov posreduje prošnjo za dvig razpisne
dokumentacije.
15. Dodatne
informacije:
dodatne
informacije v zvezi s programom Eureka in tem razpisom je mogoče dobiti po tel. 01/478-46-00, kontaktna oseba:
Erik Potočar ali na elektronski naslov:
erik.potocar@gov.si.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo

Ob-5077/07
Na podlagi tretjega odstavka drugega člena Splošnih pogojev poslovanja za
spodbujanje razvoja na področju varstva
okolja (Uradni list RS, št. 117/05) Ekološki
sklad Republike Slovenije, javni sklad (v
nadaljevanju: Sklad), objavlja

jo, toploto podtalnice ali površinske vode
(toplotne črpalke po sistemu voda-voda),
zemlje oziroma kamnitih masivov (toplotne
črpalke po sistemu zemlja – voda).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev toplotne čr
palke,
– zemeljska dela (vrtanje ali izkop, pripravo podlage in zasipanje),
– ustrezne cevne povezave, polaganje
izmenjevalnika toplote in ustrezno krmilno
opremo.
– Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
na lesno biomaso (kurilne naprave morajo
imeti naslednje toplotno-tehnične karakteristike: nazivni izkoristek kurilne naprave
mora biti večji ali enak 88%, vrednost emisij ogljikovega monoksida pri nazivni moči
mora biti manjša od 750 mg/m3, vrednost
emisij prašnih delcev mora biti manjša od
50 mg/m3; kurilne naprave na polena morajo
imeti prigrajen hranilnik toplote velikosti vsaj
50 l/kW toplotne moči kurilne naprave).
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo
novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov,
– nabavo in vgradnjo zalogovnika za
gorivo, transportnega in varnostnega sistema, ustrezne krmilne opreme in hranilnika toplote.
– Namestitev naprav za pridobivanje
električne energije s pomočjo sonca, vode
ali vetra z nazivno močjo do 50 kW.
C – zmanjšanje toplotnih izgub pri obnovi obstoječih stanovanjskih objektov
– Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo Umax= 1,1 W/m2K za zasteklitev oziroma Umax= 1,4 W/m2K za cele elemente.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken in vrat,
– nabavo in vgradnjo zunanjih senčil,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic do
vrednosti 50,00 EUR/m2 in
– obdelavo špalet.
– Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano kletjo, tal v ogrevani kleti, strehe, plošče
proti neogrevanem podstrešju,...) obstoječih stanovanjskih objektov z naslednjimi
debelinami izolacije:

javni razpis
za kreditiranje okoljskih naložb
občanov 37OB07A
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je ugodno kreditiranje
občanov za naložbe na območju Republike
Slovenije za naslednje namene:
A – vgradnja sodobnih naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople vode
– Vgradnja naprav in sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode, pri katerih so vir toplote kondenzacijski kotli.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– nabavo in namestitev kotla,
– predelavo obstoječega ali izdelavo
novega priključka za dovod zraka in odvod
dimnih plinov ter
– nabavo in vgradnjo ustrezne opreme
za krmiljenje kotla.
– Vgradnja toplotnih postaj za priklop na
omrežja daljinskega ogrevanja.
– Vgradnja sistemov za prezračevanje
in toplozračno ogrevanje z rekuperacijo toplote.
Priznani stroški naložbe vključujejo:
– naprave za rekuperacijo toplote,
– centralni prezračevalni sistem s kanali
z elementi za vpihovanje in odsesavanje
ter krmilnimi elementi.
B – raba obnovljivih virov energije
– Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne
tople vode.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo sončnih sprejemnikov,
– hranilnik toplote,
– vmesne povezave, črpalke in krmilne
elemente sistema.
– Vgradnja sistemov za ogrevanje prostorov oziroma pripravo sanitarne tople
vode, ki izkoriščajo geotermalno energizunanje stene

toplotna
prevodnost
izolacijskega
materiala (λ)
debelina izolacije
najmanj

≤ 0,045 W/mK

10 cm

strehe/
podstrešja

≤ 0,045 W/mK

20 cm

kleti

≤ 0,045 W/mK

5 cm
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Priznani stroški vključujejo:
– postavitev gradbenega odra,
– odstranitev obstoječega ometa,
– nabavo in vgradnjo celotnega fasadnega sistema,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic do
vrednosti 50,00 EUR/m2,
ne vključujejo pa oblaganja s kamnitimi,
keramičnimi ali drugimi podobnimi ploščami ali elementi, namestitve odtočnih žlebov,
strelovodov in podobno.
D – gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov
– Vgradnja oken in vrat s toplotno prehodnostjo Umax= 0,8 W/m2K za zasteklitev oziroma Umax= 1,0 W/m2K za cele elemente.
Priznani stroški vključujejo:
– nabavo in vgradnjo oken, vrat in zunanjih senčil ter
– nabavo in vgradnjo okenskih polic do
vrednosti 50 EUR/m2.
– Izvedba toplotne izolacije zunanje lupine (zunanjih sten, plošče nad neogrevano
kletjo, tal v ogrevani kleti, strehe, plošče
proti neogrevanemu podstrešju ...) stanovanjskih objektov, ki zagotavlja, da toplotna
prehodnost U ne presega 0,25 W/m2K.
Priznani stroški vključujejo:
– celoten strošek nabave in vgradnje
izolacijskih materialov oziroma 30% stroška
nabave in vgradnje osnovnih gradbenih materialov, ki brez dodatne izolacije zagotavljajo zahtevane toplotne karakteristike stene,
– obdelavo špalet,
– nabavo in vgradnjo okenskih polic do
vrednosti 50 EUR/m2.
E – nakup energijsko učinkovitih naprav
– Nakup velikih gospodinjskih aparatov
(štedilniki, hladilniki in zamrzovalniki ali njihove kombinacije, pralni in pomivalni stroji),
ki so po porabi energije razvrščeni v energijski razred A ali višje.
F – nakup okolju prijaznih vozil
– Nakup osebnih avtomobilov in motornih koles / koles z motorjem na električni ali
hibridni pogon.
G – odvajanje in čiščenje odpadnih
voda
– Priključitev obstoječih objektov na javno kanalizacijsko omrežje.
Plačilo komunalnega prispevka ne šteje
med priznane stroške.
– Nakup in vgradnjo malih (individualnih
ali skupinskih) čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 25 populacijskih enot
(PE).
– Prekritje objektov z rastlinsko odejo
(zmanjšanje koeficienta odtoka padavinskih voda).
H – nadomeščanje gradbenih materialov,
ki vsebujejo nevarne snovi
– Zamenjava strešne kritine, ki vsebuje
azbestna vlakna (npr. salonit), do skupne
površine 300 m2.
Priznani stroški lahko dosežejo skupno
največ do 30 EUR/m2.
Po dokončanju naložbe iz te točke mora
kreditojemalec končnemu računu priložiti potrdilo upravljalca odlagališča o ustreznem deponiranju odpadkov (evidenčni list
o ravnanju z odpadki), ki vsebujejo azbestna
vlakna.
I – učinkovita raba vodnih virov
– Namestitev naprav za zbiranje in distribucijo deževnice.
– Namestitev naprav za mehansko, kemično in biološko čiščenje pitne vode.
J – oskrba s pitno vodo

godbo lahko sklene prejemnik pravice do
kredita, oziroma, v soglasju s prejemnikom,
drug občan, ki ima zadostne redne mesečne
dohodke. Kredit se zavaruje pri Zavarovalnici Triglav, d.d., Ljubljana v skladu z razpisnimi pogoji.
Okoljska merila za vrednotenje zahtev za
pridobitev kredita na podlagi tega razpisa so
vključena v namene iz prve točke tega razpisa. Dodatna okoljska merila za vrednotenje
zahtev niso predpisana.
e) Finančni pogoji kreditiranja
Najvišji posamični kredit znaša 20.000
EUR oziroma 40.000 EUR, kot določa točka 3.c razpisa, najnižji znesek kredita pa
2.000 EUR. Najdaljša odplačilna doba za
kredite po tem razpisu znaša 10 let. Občani bodo kredit vračali v mesečnih anuitetah, ki praviloma ne smejo biti nižje od 40
EUR in ne višje od prostega dela ene tretjine povprečnih rednih dohodkov v zadnjih
treh mesecih, s tem da mora po odbitju
odtegljajev (upravno administrativne prepovedi, sodne izvršbe ali davčne prisilne
izterjave) kreditojemalcu ostati za izplačilo
najmanj znesek v višini minimalne plače,
zmanjšane za plačilo davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost. Pri obračunu anuitet se bo uporabljal linearni način
izračuna.
Stroške obdelave vlog in vodenja kreditov ter kreditnega zavarovanja zaračuna pooblaščena banka (Nova KBM d.d., Maribor,
v nadaljevanju: banka) kreditojemalcu skladno s tarifnim pravilnikom Sklada, in sicer:
– za sklenitev kreditne pogodbe v enkratnem znesku 38,35 EUR,
– za vodenje kredita enkrat letno 28,12
EUR,
– za zavarovanje kredita z odplačilno
dobo do 3 leta 1,14% od zneska zavarovalne osnove,
– za zavarovanje kredita z odplačilno
dobo do 6 let 1,62% od zneska zavarovalne
osnove,
– za zavarovanje kredita z odplačilno
dobo do 10 let 1,80% od zneska zavarovalne osnove.
Poleg tega je kreditojemalec ob vložitvi
vloge dolžan plačati upravno takso za odločbo v višini 200 točk oziroma na dan objave
razpisa 14,18 EUR.
Efektivna obrestna mera (EOM) je prikazana v tabeli.

– Zagotavljanje oskrbe s pitno vodo (kjer
javna oskrba ni predvidena).
Iz razpisanih sredstev bo mogoče financirati priznane stroške naložbe vključno z
DDV. Obseg priznanih stroškov je naveden
pri tistih namenih, kjer niso priznani vsi stroški naložbe.
2. Višina razpisanih sredstev
Višina razpisanih sredstev po tem razpisu znaša 10 milijonov EUR.
3. Pogoji kreditiranja
a) Obrestna mera
Letna obrestna mera je fiksna nominalna
v višini 3,90%.
b) Odplačilna doba
Odplačilna doba lahko znaša največ 10
let.
c) Višina kredita
Kredit se lahko odobri v višini največ
90% predračunske vrednosti priznanih stroškov naložbe in največ 20.000 EUR.
Pri naložbah, navedenih v nadaljevanju,
je kredit lahko višji, in sicer največ 40.000
EUR, vendar ne več kot 90% predračunske
vrednosti priznanih stroškov naložbe:
– gradnja novih nizkoenergijskih stanovanjskih objektov (1.D),
– namestitev naprav za pridobivanje električne energije s pomočjo sonca, vode ali
vetra z nazivno močjo do 50 kW (1.B četrta
alineja), in
– obsežnejša obnova objektov, ki vključuje najmanj tri namene iz točk 1.A), 1.B),
1.C), 1.G), 1.H), 1.I), 1.J).
d) Splošni pogoji kreditiranja
Do pridobitve kredita po tem razpisu so
upravičene fizične osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji.
V primeru naložb v objekte ali njihove
zaključene dele so upravičene osebe iz prejšnjega odstavka, ki so:
– lastniki objektov ali njihovih zaključenih delov,
– ožji družinski člani upravičencev iz
predhodne alineje (zakonec, izvenzakonski
partner, otroci oziroma posvojenci, starši ali
posvojitelji) s pisnim dovoljenjem lastnika,
– najemniki objektov ali njihovih zaključenih delov s pisnim dovoljenjem lastnika.
Za kredite za posamezno naložbo lahko
zaprosi tudi več upravičencev, pri čemer
skupna višina tako odobrenih kreditov ne
more preseči 90% predračunske vrednosti
priznanih stroškov naložbe. Kreditno po-

Stran

Višina kredita v
EUR

Odplačilna doba v
mes.

Anuiteta
v EUR

Stroški ob podpisu
pogodbe v EUR

EOM *
v%

2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
3.000,00
5.000,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
10.000,00
10.000,00
15.000,00
15.000,00
15.000,00
20.000,00

36
72
120
36
72
120
36
72
120
36
72
120
36
72
120
36

58,96
31,20
20,15
88,44
46,80
30,23
147,40
78,00
50,39
294,80
156,00
100,77
442,19
233,99
151,16
589,59

62,55
74,74
81,87
74,65
92,94
103,65
98,84
129,33
147,19
159,34
220,31
256,01
219,82
311,28
364,86
280,32

9,53
8,33
7,65
7,96
7,11
6,61
6,71
6,14
5,78
5,79
5,41
5,15
5,48
5,17
4,94
5,33
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Višina kredita v
EUR

Odplačilna doba v
mes.

Anuiteta
v EUR

Stroški ob podpisu
pogodbe v EUR

EOM *
v%

20.000,00
20.000,00
30.000,00
30.000,00
30.000,00
40.000,00
40.000,00
40.000,00

72
120
36
72
120
36
72
120

311,99
201,54
884,39
467,99
302,31
1.179,18
623,99
403,08

402,26
473,68
401,30
584,21
691,34
522,29
766,17
909,00

5,05
4,83
5,18
4,93
4,73
5,10
4,87
4,68

*Izračunana efektivna obrestna mera
je informativne narave. Izračunana je ob
predpostavki, da je kredit odobren po pogodbeni obrestni meri 3,90% letno, da je
odobren in izkoriščen na dan 28. 2. 2007
ter prenesen v odplačilo naslednji dan. V izračunu EOM so upoštevani stroški upravne
takse, stroški sklenitve kreditne pogodbe,
stroški zavarovanja in stroški vodenja kredita. Stroški ob podpisu pogodbe so stroški sklenitve kreditne pogodbe ter stroški
zavarovanja. Stroške vodenja zaračunava
banka enkrat letno. Izračun se spremeni,
če se spremenijo postavke, ki so upoštevane v informativni tabeli, npr. višina kredita, datum odobritve in datum prenosa v
odplačevanje, doba odplačevanja, višina
upravne takse, višina stroškov zavarovanja. V izračunu niso zajeti stroški, navedeni
v 18. členu Zakona o potrošniških kreditih
(stroški, ki nastanejo v zvezi z zamudo oziroma opominjanjem kreditojemalca zaradi
nerednega odplačevanja kredita, morebitni
stroški nakazovanja mesečnih obveznosti
in podobno).
Druge storitve na željo kreditojemalca
banka obračuna v skladu s svojo tarifo.
f) Ostale določbe
Kreditojemalec se bo ob podpisu kreditne pogodbe obvezal, da bodo vsa dela
opravljena skladno z razpisnimi pogoji in veljavnimi predpisi. Nespoštovanje tega določila pomeni nenamensko porabo sredstev.
Kreditne pogodbe bodo vsebovale klavzulo, s katero se bo kreditojemalec zavezal v primeru navajanja neresničnih navedb
v prijavi ali nenamenske porabe sredstev
takoj vrniti celotni znesek kredita, obrestovan od dneva črpanja do vračila kredita po
zakonski zamudni obrestni meri. Sklad lahko proti takemu kreditojemalcu uporabi tudi
druga pravna sredstva.
4. Pridobitev obrazcev in vsebina vloge
Razpisno dokumentacijo z obrazci
za vlogo kandidati naročijo pri Eko skladu, j.s., tel. 01/241-48-20, ali pri banki, tel.
02/229-28-06 ali 02/229-22-90, in jo prejmejo po pošti. Razpisna dokumentacija z
obrazci za vlogo je na voljo tudi na spletni
strani www.ekosklad.si v rubriki Razpisi.
Vsaka vloga mora obvezno vsebovati:
– prijavo s podatki o vlagatelju in naložbi
(obrazec Vloga),
– predračun izbranega dobavitelja/izvajalca s podrobnim popisom del in materiala,
– izjavo izbranega dobavitelja/izvajalca
(obrazec Izjava),
– potrdilo o plačilu upravne takse,
– vsa potrebna dokazila in priloge.
Razpisna dokumentacija natančno določa vsa dokazila in priloge, ki jih mora vlagatelj predložiti kot sestavni del vloge za
posamezen tip naložbe.
5. Rok in način prijave

Kandidati se lahko prijavijo na razpis od
dneva objave razpisa v Uradnem listu RS
dalje. Razpis velja do objave zaključka razpisa zaradi dodelitve vseh razpisanih sredstev v Uradnem listu RS, vendar najkasneje
do 20. 12. 2007.
Kandidat vloži vlogo na predpisanih
obrazcih z vsemi dokazili osebno ali po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Ob vložitvi vloge je dolžan plačati upravno takso v višini 200 točk
oziroma na dan objave razpisa 14,18 EUR.
Upravno takso lahko plača s položnico, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije, s
priloženimi taksnimi vrednotnicami za 200
točk, z gotovinskim vplačilom ali pa s plačilom z bančno ali kreditno kartico ob oddaji
vloge na Skladu.
6. Postopek obravnave vlog
Pri odločanju o dodelitvi sredstev vlagatelju se uporablja postopek, določen z
Zakonom o splošnem upravnem postopku
(Ur. l. RS, št. 24/06).
Vloge se bodo obravnavale po vrstnem
redu prispetja popolnih vlog na Sklad. Popolna vloga je zahteva za pridobitev kredita,
ki vsebuje vse zahtevane elemente in priloge ter je vložena na predpisanem obrazcu.
Zoper odločbo ima vlagatelj pravico pritožbe v zakonsko določenem roku.
Kolikor se po izdaji odločbe Sklada o
dodelitvi kredita okoliščine, ki vplivajo na
izvedbo naložbe, tako spremenijo, da je
pridobljena pravica do kredita neustrezna,
lahko vlagatelj pred iztekom roka za podpis kreditne pogodbe pošlje na Sklad pisno
izjavo, s katero se nepreklicno odpoveduje
pridobljeni pravici do kredita. V takem primeru lahko vlagatelj za isto naložbo odda
na Sklad novo vlogo v skladu z določbami
tega razpisa.
7. Poraba in odplačevanje kreditov
Skupaj z odločbo o dodelitvi pravice do
kredita vlagatelj prejme tudi obrazce za ugotovitev kreditne sposobnosti glede na zaprošeni znesek kredita in zaprošeni rok odplačila kredita. Izpolnjene obrazce s prilogami
vlagatelj pošlje na naslov: Nova KBM d.d.,
Ekspozitura Tyrševa, Tyrševa 2, 2505 Maribor. Banka v 5 dneh pregleda dokumente in
zahteva morebitne dopolnitve v določenem
roku. Po preveritvi kreditne sposobnosti vlagatelja banka v roku 10 dni sestavi ustrezno
kreditno pogodbo, jo pošlje v izbrano bančno
poslovalnico in pozove vlagatelja k podpisu.
Vlagatelj mora podpisati kreditno pogodbo najkasneje v 10 dneh od poziva banke,
vendar ne kasneje kot 60 dni po dokončnosti odločbe Sklada, sicer pravica do kredita
preneha.
Rok za zaključek naložbe je 4 mesece
od datuma sklenitve kreditne pogodbe. Za
namene, navedene v drugem odstavku točke 3.c tega razpisa, pa 8 mesecev od datuma sklenitve kreditne pogodbe.

Banka v 5 delovnih dneh po prejemu
podpisane kreditne pogodbe nakaže na
transakcijski račun (TRR) izbranega izvajalca sredstva v višini 40% odobrenega zneska kredita. Po izplačilu začne za izplačani
del kredita obračunavati pogodbene (interkalarne) obresti.
Banka nakaže preostali odobreni znesek
kredita na TRR izvajalca v 5 delovnih dneh
po predložitvi dokazila o zaključku del, ki vsebuje tudi kopije izstavljenih računov za celoten obseg naložbe in dokazilo o plačilu lastne
udeležbe kreditojemalca. Pri naložbah iz točke 1.H mora kreditojemalec predložiti tudi
potrdilo upravljavca odlagališča o ustreznem
deponiranju odpadkov, ki vsebujejo azbestna
vlakna (evidenčni list o ravnanju z odpadki),
pri namenih iz točk 1.A prva in druga alineja,
1.B četrta alineja, 1.G prva alineja in 1.J potrdilo o priključitvi na ustrezna javna omrežja, pri namenu iz točke 1.B) prva alineja pa
predloži potrdilo Gradbenega inštituta ZRMK
ali drugo ustrezno potrdilo, v kolikor je sistem
izdelan v samogradnji. Ob izplačilu drugega
dela odobrenega kredita (do 60%) se znesek
izplačila uskladi s predloženimi računi.
Med izvajanjem naložbe lahko kreditojemalec pisno zaprosi Sklad za spremembo
obsega del ali posameznih postavk zaradi
nepredvidljivih razlogov. V utemeljenih primerih Sklad lahko soglaša s predlogom,
vendar v okviru odobrenega namena naložbe in zneska kredita. V primeru potrebe po
zamenjavi izvajalca med potekom naložbe
zaradi zamude ali nekakovostnega izvajanja
del, kreditojemalec o tem nemudoma obvesti Sklad, ki v primeru upravičenih razlogov
izda pisno soglasje. Prav tako lahko kreditojemalec pred potekom roka za zaključek
naložbe pisno zaprosi Sklad za podaljšanje
tega roka. Sklad lahko podaljša rok za zaključek naložbe za največ 4 mesece. Sklad
sproti obvešča banko o izdanih soglasjih in
spremembah podatkov o izvajalcu, naložbi
ali roku za zaključek naložbe. Kreditojemalec je odgovoren za izbiro ustreznega izvajalca. Ne glede na zamenjavo izvajalca
mora kreditojemalec zagotoviti izvedbo naložbe ter sam ureja pogodbena razmerja s
prejšnjim in novim izvajalcem.
Če kreditojemalec najpozneje 15 dni
pred potekom roka za zaključek naložbe ne
dostavi banki dokazila o zaključku naložbe,
ga ta pisno pozove in obvesti o izteku roka.
Če kreditojemalec pravočasno ne predloži
dokazila o zaključku naložbe ali pravočasno
ne zaprosi za podaljšanje roka za izvedbo
naložbe, pravica do preostalih 60% odobrenega zneska kredita zapade, hkrati pa
zaradi nenamenske porabe sredstev Sklad
lahko sproži postopek za takojšnje vračilo
dotlej izplačanih sredstev, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi za čas od črpanja
sredstev in s stroški izterjave.
Po zaključenem črpanju kredita banka
prenese kredit v odplačilo prvi delovni dan
v naslednjem mesecu, posebej obračuna
kreditojemalcu interkalarne obresti, ki jih je
kreditojemalec dolžan plačati v 8 dneh po
prejemu obvestila banke, in prične z zaračunavanjem anuitet. O prenosu kredita
v odplačilo banka pisno obvesti kreditojemalca. Banka posreduje upravno izplačilno
prepoved delodajalcu oziroma zahteva potrdilo matične banke kreditojemalca o odprtju trajnega naloga na njegovem osebnem
transakcijskem računu.
Ekološki sklad Republike Slovenije,
javni sklad
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Št. 123/07
Ob-5237/07
V skladu s Pravilnikom o prometu z nepremičninami, Sklad kmetijskih zemljišč in
gozdov Republike Slovenije objavlja

znesek brezobrestno vrnjen v petih dneh po
odpiranju javnih ponudb.
Prednost pri izbiri bo imel tisti ponudnik,
ki bo ponudil najvišjo ceno.
V skladu z Uredbo o določitvi objektov
in okolišev, ki so posebnega pomena za
obrambo in ukrepih za njihovo varovanje
(Ur. l. RS, št. 7/99, 67/03), bo moral izbrani
ponudnik pod zap. št. 1 in 2 pridobiti tudi
soglasje pristojne organizacijske enote Ministrstva za obrambo, ker je zemljišče v katastrski občini, ki so navedene v uredbi.
Izbrani ponudnik mora podpisati prodajno pogodbo najpozneje v 15 dneh po prejemu pisnega obvestila, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, kupnino pa mora plačati
v celoti najkasneje v 8 dneh po podpisu
prodajne pogodbe pri čemer se položena
varščina všteje v kupnino. Če kupec v zgoraj
določenem roku ne podpiše kupoprodajne
pogodbe ali če ne plača celotne kupnine,
varščina zapade in velja, da je odstopil od
pogodbe.
Stroške vpisa nepremičnine v zemljiško
knjigo in druge morebitne stroške plača kupec.
Ponudbe, ki bodo nižje od izklicne cene,
ali ki bodo prispele po preteku razpisnega
roka ali s pogoji v nasprotju s tem razpisom
in ponudb, za katere ne bo vplačana varščina, se ne bodo upoštevale.
Nepremičnine so naprodaj po načelu »videno – kupljeno«.
V skladu s 87. členom Zakona o urejanju prostora na nepremičninah pod zap. št.
11, 12 in 13 občine uveljavljajo predkupno
pravico. V skladu z 88. členom Zakona o
urejanju prostora bo prodajalec po izvršenem
komisijskem odpiranju ponudb podal pisno
ponudbo za prodajo nepremičnin občini, na
območju katere ležijo predmetne nepremičnine, po najvišje doseženi ceni iz tega razpisa.
Občina se mora o ponudbi izjaviti najpozneje
v petnajstih dneh, sicer se šteje, da nepremičnin ne bo kupila. Če občina v petnajstih
dneh sprejme ponudbo, bo Sklad z njo sklenil
prodajno pogodbo. Če občina ponudbe ne
sprejme, bo Sklad sklenil prodajno pogodbo
z najugodnejšim ponudnikom v postopku javnega zbiranja ponudb.
Objava javnega razpisa za zbiranje ponudb ne zavezuje prodajalca, da bo z najugodnejšim ponudnikom sklenil prodajno
pogodbo za nepremičnine, ki so predmet
razpisa. Prodajalec lahko brez kakršnekoli odškodninske odgovornosti do sklenitve
pravnega posla prekine oziroma ustavi postopek prodaje, ne da bi za to navedel razloge.
Pri komisijskem odpiranju ponudb, ki bo
dne 21. 3. 2007 ob 12. uri, na sedežu Sklada, Dunajska 58, Ljubljana, lahko sodelujejo
tudi ponudniki ali njihovi pooblaščenci s pisnim pooblastilom.
Ponudniki bodo o izbiri pisno obve
ščeni.
Interesenti lahko dobijo dodatne informacije in si ogledajo razpoložljivo dokumentacijo po predhodnem dogovoru (tel.
01/434-11-00).
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije

javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
stavbnega zemljišča
Zaporedna št. 1
Parc. št. 2236/1 travnik v izmeri 852 m2
vpisana pri vl. št. 672, k.o. Rakitnik, zemljišče se po planu nahaja v območju stanovanj,
izklicna cena zemljišča znaša 25.600,90
EUR oziroma 6,134.999,68 SIT (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 2
Parc. št. 2236/3 travnik v izmeri 213 m2 in
parc. št. 2236/4 travnik v izmeri 50 m2, obe
vpisani pri vl. št. 672, k.o. Rakitnik, zemljišča
se po planu nahajajo v območju stanovanj,
izklicna cena zemljišča znaša 7.902,62 EUR
oziroma 1,893.783,86 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišči se prodajata
v kompletu.
Zaporedna št. 3
Parc. št. 975/2 neplodno v izmeri 119 m2,
vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju,
izklicna cena zemljišča znaša 4.855,20 EUR
oziroma 1,163.500,13 SIT (v izklicno ceno
je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže
plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR
oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je
vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 4
Parc. št. 975/3 neplodno v izmeri 77 m2,
vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju,
izklicna cena zemljišča znaša 3.141,60 EUR
oziroma 752.853,02 SIT (v izklicno ceno
je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže
plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR
oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je
vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 5
Parc. št. 975/4 neplodno v izmeri 93 m2,
vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju,
izklicna cena zemljišča znaša 3.794,40 EUR
oziroma 909.290,02 SIT (v izklicno ceno
je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže
plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR
oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je
vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 6
Parc. št. 975/5 neplodno v izmeri 108 m2,
vpisana pri vl. št. 287, k.o. Petkovec, zemljišče se nahaja v poselitvenem območju,
izklicna cena zemljišča znaša 4.406,40 EUR
oziroma 1,055.949,70 SIT (v izklicno ceno
je vključen 20% DDV). Kupec se zaveže
plačati stroške cenitve v višini 33,38 EUR
oziroma 7.999,18 SIT. V strošek cenitve je
vključen 20% DDV.
Zaporedna št. 7
Parc. št. 486/6 njiva v izmeri 3119 m2,
vpisana pri vl. št. 3070, k.o. Ptuj, zemljišče
se nahaja v poselitvenem območju P11-P1/5
industrijska cona – vzhodno od Puhove ulice, ki je namenjeno industriji, izklicna cena
zemljišča znaša 109.328,99 EUR oziroma
SIT 26,199.599,16 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 8
Parc. št. 455/3, njiva v izmeri 398 m2 in
parc. št. 463/7, travnik v izmeri 191 m2, vpisane pri vl. št. 79, k.o. Meža Onkraj, parc. št.
454/5 gozd v izmeri 78 m, vpisana pri vl. št.
60, k.o. Meža Onkraj in parc. št. 462/3, nji-

va v izmeri 346 m2, vpisana pri vl. št. 80,
k.o. Meža Onkraj, zemljišča se po planu
nahajajo v območju avtohtone poselitve, izklicna cena zemljišč znaša 18.261,35 EUR
oziroma 4,376.149,91 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo
v kompletu.
Zaporedna št. 9
Parc. št. 1920/1 travnik v izmeri 2629 m2,
vpisana pri vl. št. 1226, k.o. Gorenja vas,
zemljišče se nahaja v območju stavbnih
zemljišč, izklicna cena zemljišča znaša
126.192,00 EUR oziroma 30,240.650,88
SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 10
Parc. št. 133/1 njiva v izmeri 5593 m2,
parc. št. 134, vrt v izmeri 1295 m2, parc. št.
138, njiva v izmeri 772 m2 in parc. št. 139,
pašnik v izmeri 548 m2, vse vpisane pri vl. št.
2191, k.o. Šempeter, zemljišča so po planu
opredeljena kot gradbene parcele, izklicna
cena zemljišč znaša 787.968,00 EUR oziroma 188,828.651,52 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo
v kompletu.
Zaporedna št. 11
Parc. št. 1771/2 travnik v izmeri 16565 m2
vpisana pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina, zemljišče je po planu stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča znaša 548.632,80 EUR
oziroma 131,474.364,19 SIT (v izklicno
ceno je vključen 20% DDV).
Zaporedna št. 12
Parc. št. 1749 njiva v izmeri 577 m2 in
parc. št. 1750/2 njiva v izmeri 3492 m2 obe
vpisani pri vl. št. 1406, k.o. Ajdovščina ter
parc. št. 1397/2 njiva v izmeri 526 m2 vpisana pri vl. št. 1421, k.o. Ajdovščina, zemljišča so po planu stavbna zemljišča, izklicna
cena zemljišč znaša 152.186,40 EUR oziroma 36,469.948,90 SIT (v izklicno ceno je
vključen 20% DDV). Zemljišča se prodajajo
v kompletu.
Zaporedna št. 13
Parc. št. 948 njiva v izmeri 794 m2 in
travnik v izmeri 128 m2 vpisana pri vl. št.
639, k.o. Vojnik trg, zemljišče je po planu
stavbno zemljišče, izklicna cena zemljišča
znaša 22.128,00 EUR oziroma 5,302.753,92
SIT (v izklicno ceno je vključen 20% DDV).
Kupec se zaveže plačati tudi stroške cenitve
v višini 125,19 EUR oziroma 30.000,53 SIT.
V strošek cenitve je vključen 20% DDV.
Za preračunavanje označene izklicne
cene je uporabljen tečaj zamenjave (1 evro
= 239,640 tolarja).
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe s sedežem v RS, fizične osebe državljani
RS in tujci, pod pogoji, ki jih določa zakon ali
mednarodna pogodba, ki jo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. Fizične osebe
morajo ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu, pravne osebe pa izpis iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni.
Ponudbe z navedbo cene morajo prispeti
v zaprti kuverti na naslov: Sklad kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, Ljubljana, najkasneje do 16. 3.
2007, do 12. ure. Na kuverti mora biti pod
naslovom vidna (poudarjena) oznaka, z navedbo »Ponudba za nakup stavbnega zemljišča pod zap. št. _____ – Ne odpiraj.«
Interesenti morajo v roku za oddajo vplačati varščino v višini 20% od izklicne cene
na račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, št. 01100-6030960677 pri Upravi
RS za javna plačila, s sklicevanjem na št.
77-03/2007 za javni razpis. Ponudnikom,
ki na razpisu ne bodo uspeli, bo vplačani
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Št. 430-9/200//1
Ob-5704/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
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Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 39/06
in 5/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o
sodelovanju na področju kulture, vzgoje,
znanosti in tehnike med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP, št. 4/93), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo Republike Slovenije v obliki
Protokola 13. zasedanja slovensko-francoskega odbora za izbiro povezanih dejavnosti
(Program povezanih dejavnosti PROTEUS),
podpisanega 4. decembra 2006 v Ljubljani,
ter Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2. 2006),
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program PROTEUS
2008–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu:
agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno raziskovalne projekte, in sicer krajše obiske
do 14 dni in daljše obiske od 15 dni do treh
mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06,
v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske
– do 14 dni;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih (obiski od
15 do treh mesecev) in dnevnice do višine
določene v veljavni uredbi (Uredba o višini
povračil stroškov v zvezi z delom in drugih
dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06, v nadaljevanju: uredba). V primeru zasedenosti domov
se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne
znesek v višini največ do 1252 EUR mesečno. Francoskim raziskovalcem se ne glede
na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski)
izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v
enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del raz
pisne dokumentacije;
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– projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu);
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki:
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in francoski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (ARRS in
EGIDE, http://www.egide.asso.fr/fr/programmes/phc/appels/proteus.jhtml).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-FR-3/A/2007 in ARRS-MSFR-3/B/2007) in samostojne priloge. Prijava
na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja
raziskovalnega projekta na slovenski strani,
mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
tudi po elektronski pošti na naslov: razpisfrancija-PROTEUS-07-09@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;

– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora prijav za sofinanciranje,
ki ga pripravi ARRS nato obravnava pristojni
mednarodni organ (skupni slovensko-francoski odbor za znanstveno in tehnološko
sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 125.188 EUR. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano
na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2009.
10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko republiko – Program PROTEUS 2008–2009«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost,
RS Tivolska 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
11. Prve štiri strani prijavnega obrazca A
(v slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-francija-PROTEUS-08-09@arrs.si.
12. Rok za predložitev prijav je ponedeljek, 15. maj 2007, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
agencije na naslov, Tivolska 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave,
do vključno ponedeljka, 15. maja 2007, do
12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na
naslov: razpis-francija-PROTEUS-08-09@
arrs.si, do vključno torka, 15. maja do 12.
ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti.
13. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla imenovana strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in
nepravilno opremljenih prijav komisija ne bo
obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
14. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu
RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (http://www.arrs.gov.si/sl/razpisi/). Interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji,
v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg
OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije:
Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta:
katarina.sersen@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-11/2007/1
Ob-5705/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Resolucije o Nacionalnem raziskovalnem in razvojnem programu
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za obdobje od 2007 do 2010 (Uradni list RS,
št. 3/06) in Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja RS (Uradni list RS, št. 12/05,
49/05, 39/06 in 5/07) Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja

ginalni obliki. Izjemoma se upoštevajo tudi
dokazila poslana po elektronski pošti, ki pa
morajo biti verodostojni (jasno viden izvor
pošiljatelja).
9. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje: v postopku za izbiranje prijav za sofinanciranje mednarodnega sodelovanja se
obravnavajo pravočasne in pravilno opremljene prijave, ki izpolnjujejo vse z javnim
razpisom zahtevane pogoje. Sofinanciranje
bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za leto 2007 po
vrstnem redu prejetih prijav.
10. Prijave za sofinanciranje z vso potrebno dokumentacijo z oznako »Ne odpiraj
– Prijava na javni razpis za sofinanciranje
udeležb na mednarodnih konferencah v tujini z vabljenimi predavanji in za delovanje
slovenskih znanstvenih združenj v svetu«
ter navedbo prijavitelja na naslovni strani
morajo prijavitelji dostaviti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana. Vsaka prijava mora biti odposlana v
posebni kuverti.
En izvod prijavnega obrazca v elektronski obliki pošlje prijavitelj na naslov: razpisudelezbe@arrs.si. Pisni obliki priložite tudi
Izjavo o istovetnosti pisne in elektronske
prijave.
11. Pravilno označene prijave za sofinanciranje, ki bodo prispele v pisni obliki
in po elektronski pošti, do vključno 6. aprila
2007, 15. junija 2007 in 31. avgusta 2007
do 12. ure, bo strokovna komisija odprla
naslednji delovni dan ob 9. uri v prostorih
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Trg OF 13, Ljubljana (glejte rokovnik
na spletni strani agencije). Nepravočasne
in nepravilno opremljene oziroma oddane
prijave komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.
12. O sprejetem sklepu o sofinanciranju
bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 45 dneh od dneva odpiranja prispelih
prijav.
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobijo interesenti na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS, Trg OF 13, Ljubljana pri Fani Rožič Novak (tel. 478-46-50,
e-pošta: fani.rozic-novak@gov.si).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

javni razpis
za sofinanciranje udeležb na
mednarodnih konferencah v tujini z
vabljenimi predavanji in delovanja
slovenskih znanstvenih združenj v
svetu za leto 2007
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet razpisa je sofinanciranje:
a) udeležb na mednarodnih konferencah
v tujini z vabljenimi predavanji,
b) delovanja slovenskih znanstvenih
združenj v svetu.
3. Orientacijska vrednost javnega razpisa je ad a) 250.000 EUR in ad b) 130.000
EUR.
4. Predmet javnega razpisa pod a) in
b) točke 2. mora biti uresničen v letu 2007.
Sofinanciranje bo potekalo do končne porabe razpoložljivih namenskih sredstev za
leto 2007.
5. V skladu s Pravilnikom o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije
agencija lahko sofinancira:
ad a)
– mednarodne prevozne stroške za
udeležbo slovenskih znanstvenikov na
mednarodnih konferencah v tujini pod pogojem, da so na njih udeleženi z vabljenimi
predavanji. Uporaba javnega prevoznega
sredstva (letalska karta ekonomskega razreda, najugodnejšega letalskega prevoznika ali drugi najugodnejši javni transport;
v primeru, da ni možno uporabiti javno prevozno sredstvo, se dovoli uporaba osebnega avtomobila);
Zaradi omejenih proračunskih sredstev
bo agencija financirala:
– potne stroške praviloma največ za dve
vabljeni predavanji na mednarodnih konferencah posameznemu slovenskemu predavatelju v letu 2007,
– potne stroške praviloma največ dvema
vabljenima predavateljema iz iste raziskovalne organizacije za udeležbo na isti mednarodni konferenci,
– potne stroške praviloma prvemu avtorju istega vabljenega predavanja za udeležbo na isti mednarodni konferenci,
– v primeru, da se za isto mednarodno
konferenco prijavi več slovenskih znanstvenikov iz iste organizacije, agencija financira
potne stroške slovenskemu znanstveniku v
višini, ki je za to pot predložil najugodnejšo
ponudbo prevoznih storitev;
ad b.1)
– članarine slovenskih znanstvenih združenj v mednarodnih znanstvenih združenjih
za leto 2007 v višini od 166,92 EUR do
834,59 EUR. Agencija ne sofinancira članarin sekcijam slovenskih znanstvenih združenj in gospodarskim družbam in zavodom
oziroma drugim javnim pravnim osebam in
posameznikom;
ad b.2)
– delovanje slovenskih znanstvenikov
in strokovnjakov, izvoljenih za predsedni-

ke, podpredsednike, generalne sekretarje
ali člane vodstvenih organov mednarodnih
znanstvenih združenj v višini mednarodnih
prevoznih stroškov ter dnevnic, kot jih določa veljavna Uredba o povračilu stroškov
za službena potovanja v tujino, za udeležbe
na zasedanjih vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj;
ad b.3)
– nadomestila za strokovna opravila v
zvezi z opravljanjem funkcije predsednikov in generalnih sekretarjev mednarodnih
znanstvenih združenj največ do 834,59 EUR
letno s tem, da posamezno slovensko znanstveno združenje ne more prejeti več kot enkratno nadomestilo za svoje funkcionarje v
mednarodnih znanstvenih združenjih letno.
6. Na javni razpis se lahko prijavijo:
– raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij
ali s strani agencije financirane ali sofinancirane projekte temeljnega in aplikativnega
raziskovanja ali odobrene mednarodne projekte na področju raziskav in tehnološkega
razvoja;
– slovenska znanstvena združenja, ki so
vpisana v evidenco znanstvenih nevladnih
združenj;
– organizacije, ki izvajajo dejavnosti iz
mednarodnih dvostranskih ali večstranskih
sporazumov;
– aktivni raziskovalci, izvoljeni za predsednike, podpredsednike, generalne sekretarje ali člane vodstvenih organov mednarodnih znanstvenih združenj.
7. Prijava na javni razpis mora vsebovati
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec, kateremu je potrebno obvezno priložiti naslednje
priloge v pisni prijavi:
ad a)
– program mednarodnega srečanja,
– vabilo organizatorja na vabljeno predavanje,
– povzetek predavanja,
– predračun stroškov (potrdilo o ceni letalske vozovnice ekonomskega razreda);
ad b.1)
– kopijo računa mednarodnega znanstvenega združenja za članarino za leto
2007;
ad b.2)
– vabilo na zasedanje,
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju (za vsakega funkcionarja je potrebno pripraviti poseben prijavni obrazec),
– predračun stroškov (vključno s potrdilom o ceni letalske vozovnice ekonomskega
razreda);
ad b.3)
– dokazilo o funkciji v mednarodnem
znanstvenem združenju,
– predračun stroškov.
8. Prijavni obrazec lahko zainteresirani
dobijo na domači spletni strani agencije
(www.arrs.si) ali dvignejo vsak dan od dneva objave razpisa do 31. 8. 2007 v Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS,
Trg OF 13, Ljubljana, v tajništvu Službe
za mednarodno znanstveno sodelovanje.
Prijavnemu obrazcu morajo biti praviloma
priloženi dokumenti oziroma dokazila v ori-
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Št. 430-12/2007/1
Ob-5706/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03)
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
12/05, 49/05 in 39/06), na podlagi usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo Republike Slovenije in Zakona o
ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Ciper o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti
(Uradni list RS – MP, št. 12/00) ter Protokola
o sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Ciper pri raziskavah
in razvoju, podpisanega 15. aprila 2005 in
Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje
mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006 z dne 20. 2. 2006, v
Ljubljani), Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
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javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper
v letih 2008 do 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in ciprskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte
in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše
obiske od enega do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Ciper;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
(Ljubljana, Maribor) in izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(vendar največ do 100 evrov dnevno) in
dnevnice za ciprske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni);
– stroške bivanja za ciprske raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana,Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh
mesecev in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uradni list RS, št. 140/06).
V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v
višini največ do 1251 € (evrov) mesečno.
Ciprskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga mora biti
odposlana v posebni kuverti;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
na področjih tehnologij informacijske družbe,
kakovosti in varnosti živil ter prehrane, trajnostnega razvoja in ekosistemov (vključno
energija in voda), znanosti o življenju in biotehnologije, družboslovja in humanistike;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
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– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in ciprski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije in Research Promotion Foundation of
Cyprus, Kalypso@research.org.cy).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A in B (ARRS-MS-CY-A/08-10-03/A/2007
in ARRS-MS-CY-08-10-03/B/2007) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-CY-06-07-06/A/2005, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-ciper08-10@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ (skupni slovensko-ciprski odbor za
znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor agencije na podlagi izbire skupnega
slovensko-ciprskega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je
agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 84.000.000 evrov. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano
na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2010.

10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko Ciper
v letih 2008 do 2010«, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-CY-08-10-03/A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati
tudi po elektronski pošti na naslov: razpisciper08-10@arrs.si
11. Rok za predložitev prijav je 5. maj
2007 do 12. ure. Prijave morajo prispeti v
glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000
Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno 5. maja 2007, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo
po elektronski pošti prispeti na naslov: razpisciper08-10@arrs.si, do vključno 30. maja do
12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo
prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma oktobra 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
priloge).
14. Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-47-32, e-pošta: Petja.Stanovnik@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-10/2007/1
Ob-5707/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Zakona o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju na področju kulture, vzgoje, znanosti in tehnike med
Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske republike (Uradni list RS, št. 14/93, MP,
št. 4/93), usmeritev Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo Republike
Slovenije v obliki Sporazuma o znanstvenem sodelovanju med Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije in Državnim inštitutom za
agronomske raziskave v Franciji, (v nadaljevanju »INRA«), podpisanega 9. februarja
2005, ter Metodologije ocenjevanja vlog za
izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2.
2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko Program INRA 2008–2009
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1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
– sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
francoskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne
raziskovalne projekte, in sicer krajše obiske
do 14 dni in daljše obiske od 15 dni do treh
mesecev;
– sofinanciranje stroškov raziskav: stroški dela zaposlenih, ki se izključno ukvarjajo
z raziskovalnimi aktivnostmi na projektu kot
neposredni izvajalci mednarodnih projektov
ter ostali materialni stroški in storitve, ki se
izključno in stalno uporabljajo za raziskovalne aktivnosti na projektu;
– agencija bo sofinancirala sodelovanje
v višini do 15.000 EUR-ov letno na projekt.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
na naslednji način:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Francoski
republiki;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno v tolarski protivrednosti in dnevnice
do višine določene v veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v
davčno osnovo, Uradni list RS, št. 140/06,
v nadaljevanju: uredba), za kratke obiske
– do 14 dni;
– stroške bivanja za francoske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski
od 15 dni do treh mesecev in dnevnice do
višine določene v veljavni uredbi. V primeru
zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v višini največ
do 1252 EUR mesečno. Francoskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice
ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku,
v višini dnevnic po uredbi za čas trajanja
obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti (podaljšanje v drugem letu je odvisno od rezultatov sodelovanja v prvem letu);
– prijave se lahko nanašajo na vse znanstvene teme, povezane s področji: agronomije, biotehnologije, varstva narave, prehrane/nutricistike, vpliv klimatskih sprememb
na vsa področje kmetijstva, gozdarstva in
prehrane.
5. Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije,
– izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane

na podlagi izbire skupnega slovensko-francoskega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
8. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 112.669 EUR.
Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je
vezano na sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev
namenskih sredstev za sofinanciranje po
predmetnem javnem razpisu.
9. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
10. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2009.
11. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne
odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Francosko
republiko – Program INRA«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija. Prve štiri strani prijavnega obrazca A
(v slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-francija-inra08-09@arrs.si.
12. Rok za predložitev prijav je 14. september 2007 do 12. ure. Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno petka, 14. septembra
2007, do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca A (ARRS-MS-FR-INRA-3-A/2007)
morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-francija-inra08-09@arrs.si, do
vključno petka, 14. septembra, do 12. ure.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah,
v pisni obliki in po elektronski pošti (samo
obrazec A).
13. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
14. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora, predvidoma v decembru 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije objavljeni na spletni strani
agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi). Interesenti pa jih lahko dvignejo tudi v agenciji,
v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg
OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije:
Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59, e-pošta:
659 katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

oziroma sofinancirane projekte temeljnega
ali aplikativnega raziskovanja ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav.
Slovenski vodja raziskovalnega projekta,
ki se prijavlja na javni razpis, mora izpolnjevati pogoje za vodjo raziskovalnega projekta
iz Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in 115/05).
Pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav.
Slovenski in francoski nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na
način, ki ga določita pristojni instituciji (agencija in INRA – Državni inštitut za agronomske raziskave, Služba za mednarodno sodelovanje, Aline Jeannel, tel. +3(0)142759114,
e-mail: jeannel@paris.inra.fr, naslov: 147
rue de l' Université, 75338 Paris, Cedex
07, Francija.
6. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A in B (ARRS-MS-FR-INRA-03A/2007 in ARRS-MS-FR-INRA-03-B/2007).
Prijava na razpis mora biti predložena v 2
pisnih izvodih (eden v slovenskem in eden
v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži
vodja raziskovalnega projekta na slovenski
strani, mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do dveh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 300 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca A
(ARRS-MS-FR-INRA-03-A/2007) v slovenskem in angleškem jeziku se pošlje tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-francijainra08-09@arrs.si.;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
7. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnost za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– vključenost znanstvenic;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ – Skupni slovensko-francoski odbor
za znanstveno in tehnološko sodelovanje.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje (odobritev števila izmenjav in odobritev pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor agencije
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Ob-5039/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) in Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja Mestna
občina Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Celje
v letu 2007
I. Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
1.1. športna društva,
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1.2. Športna zveza Celje in druge zveze
društev,
1.3. vrtci, osnovne in srednje šole,
1.4. zavodi, zasebniki, gospodarske
družbe in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
2.1. da imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Celje (v nadaljevanju:
MOC),
2.2. da so registrirani za izvajanje športne dejavnosti že več kot leto dni ali pa
da nadaljujejo dejavnost športnega društva,
katerega program je bil sofinanciran že v
letu 2006,
2.3. da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
2.4. da izpolnjujejo organizacijske, prostorske, finančne in kadrovske pogoje za
izvedbo prijavljenega programa,
2.5. da imajo večino članstva oziroma
udeležencev programa z območja MOC.
II. Predmet javnega razpisa je zbiranje
predlogov za sofinanciranje naslednjih letnih
programov športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
1.1.1. program Zlati sonček (P),
1.1.2. tečaj plavanja (P),
1.1.3. tečaj drsanja (P),
1.1.4. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.1.5. program Ciciban planinec.
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
1.2.1. program »Zlati sonček« za otroke
v 1., 2. in 3. razredu devetletke (P),
1.2.2. program »Krpan« za otroke v 4.
razredu devetletke (P),
1.2.3. tečaj plavanja za otroke v 1. razredu devetletke (P),
1.2.4. tečaj drsanja za otroke v 1. in 2.
razredu devetletke (P),
1.2.5. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.2.6. medrazredna tekmovanja nižjih razredov osnovnih šol (P),
1.2.7. medšolska tekmovanja osnovnih
in srednjih šol (P),
1.2.8. športni dnevi na objektih ŠRC Golovec (P) – samo organizacija programa,
1.2.9. programi v času zimskih, letnih,
jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (P).
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami
1.3.1. programi, ki imajo značaj redne
izven šolske splošne vadbe ter tekmovanja.
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1. programi društev individualnih in
kolektivnih športov, ki so uvrščeni v skupini
D in E,
1.4.2. programi usmerjevalnih selekcij
društev uvrščenih v skupine A, B in C.
1.5. Drugi programi pomembni za šport
v občini.
2. Kakovostni in vrhunski šport
2.1. programi društev individualnih in kolektivnih športov, ki so uvrščeni v skupine
A, B in C.
3. Športna rekreacija
3.1. program društev, ki imajo značaj redne vadbe za starejše občane ali invalide
najmanj 36 tednov v letu,
3.2. množične športno-rekreativne akcije
in prireditve na območju občine,
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3.3. drugi programi, ki so pomembni za
šport v občini.
4. Razvojne, strokovne in druge naloge
v športu
4.1. nujna manjša investicijska ter redna
tekoča vzdrževalna dela na športnih objektih
ali površinah, ki so v občinski lasti ali v upravljanju športnih društev ter nabava ali obnova športne opreme na teh objektih. Prednost
bodo imeli javni športni objekti občinskega
pomena v upravljanju športnih društev ter
objekti v lasti športnih društev, ki so namenjeni izključno organizirani športni vadbi,
4.2. organizacija seminarjev in predavanj
s splošno tematiko, ki lahko prispeva k dopolnilnemu izobraževanje organizacijskih in
strokovnih kadrov v občini (P),
4.3. zdravstveno varstvo ter testiranja
kategoriziranih in drugih vrhunskih športnikov (P),
4.4. tekmovalne športne prireditve na območju MOC v organizaciji športnih društev,
4.5. mednarodno sodelovanje s partnerskimi mesti ter sodelovanje z drugimi občinami,
4.6. izvajanje občinskih športnih programov na objektih ŠRC Golovec,
4.7. priprave športnikov in klubskih ekip
za nastope na svetovnih in evropskih prvenstvih, svetovnih in evropskih pokalih, v
evropskih klubskih tekmovanjih, na univerzijadi, sredozemskih igrah ter evropskem
olimpijskem festivalu mladih,
4.8. programi športnikov, ki so kategorizirani po kriterijih Olimpijskega komiteja
Slovenije,
4.9. prireditev »Šport v Celju 2006« (P),
4.10. informatika v športu (P),
4.11. priprave športnikov kandidatov za
olimpijske igre,
4.12. priznanja športnikom in športnim
delavcem (P),
4.13. drugi programi, ki so pomembni za
šport v občini.
5. Delovanje Športne zveze Celje
5.1. delo strokovne službe in storitve drugih (plače in drugi osebni prejemki),
5.2. materialni stroški delovanja zveze in
strokovne službe.
6. Mednarodne igre šolskih otrok (P)
7. Mednarodne športne prireditve v organizaciji športnih društev
8. Operativna sredstva
8.1. V skladu s finančnimi možnostmi se
iz operativnih sredstev in ostanka sredstev
zaradi nerealiziranih pogodbenih programov
na predlog strokovne komisije izjemoma sofinancirajo nekateri projekti oziroma programi (vzdrževanje športnih objektov in opreme, organizacija športnih prireditev, priprave
športnikov na mednarodna tekmovanja, povečani stroški društev zaradi uvrstitve v višji
rang tekmovanja ter drugi pomembnejši programi), za katere so vloge izvajalcev posredovane med letom in izven roka za prijavo
na javni razpis.
Opomba: Pri programih, označenih s (P),
ima prioriteto pri prijavi na javni razpis in
pri izvajanju teh programov Športna zveza
Celje.
III. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost sredstev, namenjenih
za sofinanciranje programov športa v MOC
v letu 2007, znaša 711.000 EUR za programe dejavnosti ter 25.000 EUR za investicijsko vzdrževanje športnih objektov
IV. Merila za sofinanciranja programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz
planiranih proračunskih sredstev za šport za

leto 2007 na osnovi Pravilnika za sofinanciranje programov športne dejavnosti ter Meril
in normativov za ovrednotenje športnih programov v MOC, na osnovi rangiranja športnih društev s strani Športne zveze Celje ter
na podlagi ocenitve prijavljenih programov s
strani strokovne komisije.
Prednost pri izboru izvajalcev enakih programov bodo imela športna društva, Športna
zveza Celje ter izvajalci, katerih programi so
bili sofinancirani že v letu 2006 ali pa svoje
programe izvajajo nepridobitno.
V. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo
biti porabljena do konca leta 2007.
VI. Rok za predložitev prijav in način
oddaje prijave
Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali
osebno oddajte v zaprti ovojnici z izpisanim polnim nazivom in naslovom izvajalca
na sprednji levi zgornji strani ovojnice na
naslov: Mestna občina Celje, Oddelek za
družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, s pripisom »Javni razpis 2007
– Šport (ne odpiraj)«.
Rok za prijavo na javni razpis je 23. 3.
2007.
Upoštevale se bodo samo prijave, ki
bodo prispele pravočasno, oziroma bodo
oddane na zadnji dan roka za prijavo na
pošti s priporočeno pošiljko ali bodo do 12.
ure oddane v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti MOC, Trg celjskih knezov 9,
Celje (II. nadstropje, soba št. 88).
Prepozno oddane ali nepravilno naslovljene oziroma označene prijave ter prijave,
ki ne bodo oddane na razpisnih obrazcih naročnika ali pa ne bodo izpolnjevale osnovnih
razpisnih pogojev, se ne bodo upoštevale.
VII. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo komisija opravila v
roku 8 dni od končnega roka za oddajo prijav. Odpiranje prijav ne bo javno.
Odpirale se bodo v predpisanem roku
prispele, pravilno izpolnjene in označene
ovojnice, ki bodo vsebovale prijave.
VIII. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na razpisnih
obrazcih naročnika.
Prijavi je potrebno priložiti naslednje priloge:
1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe o sofinanciranju programov že v letu 2006, morajo predložiti:
1.1. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev, če je v letu
2006 prišlo do statusnih sprememb (velja
za društva),
1.2. fotokopijo veljavnega statuta oziroma pravil, potrjenih od Upravne enote Celje
(velja za društva),
1.3. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec
lastnik oziroma upravitelj objekta (izpisek iz
zemljiške knjige, ki ni starejši od 3 mesecev
ali pogodba o upravljanju objekta),
1.4. koledar nacionalne športne zveze
za leto 2007 oziroma za sezono 2006/2007
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez
– društva, katerih nacionalne športne zveze
za leto 2007 koledarja še niso sprejele, morajo to v prijavi posebej navesti),
1.5. kratko poročilo o izvedbi sofinanciranih programov in doseženih rezultatih v
letu 2006,
1.6. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za društva oziroma izvajalce, ustanovljene po Zakonu o društvih),
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1.7. poimenski seznam registriranih tekmovalcev potrjen od nacionalne športne
zveze (velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez),
1.8. pred podpisom pogodbe bodo morali
izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni račun
s finančnim poročilom za leto 2006.
2. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis ali pa v letu 2006 niso imeli pogodbe
o sofinanciranju programov, morajo predložiti:
2.1. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev (velja za
društva) oziroma odločbo o registraciji,
2.1.1. odločbe za društva morajo biti izdane na osnovi pravil (statuta) usklajenih z
Zakonom o društvih (Ur. l. RS, št. 61/06),
2.1.2. zasebniki in druge organizacije
predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu, ki ne sme biti
starejše od 3 mesecev,
2.2. fotokopijo veljavnega statuta oziroma pravil, potrjenih od Upravne enote Celje
(velja za društva),
2.3. finančno ovrednoten program športne dejavnosti za leto 2007 z navedenimi
predvidenimi viri financiranja,
2.4. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa ali dokazilo, da je izvajalec
lastnik oziroma upravitelj objekta (izpisek iz
zemljiške knjige, ki ni starejši od 3 mesecev
ali pogodba o upravljanju objekta),
2.5. dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za
izvedbo programa (pogodbe oziroma dogovore s strokovnimi delavci ter dokazila o
njihovi strokovni izobrazbi oziroma strokovni
usposobljenosti – fotokopije diplom),
2.6. koledar nacionalne športne zveze
za leto 2007 oziroma za sezono 2006/2007
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih športnih zvez
– društva, katerih nacionalne športne zveze
za leto 2007 koledarja še niso sprejele, morajo to v prijavi posebej navesti),
2.7. zaključni račun (podatki iz izkaza
poslovnega izida in podatki i bilance stanja)
s finančnim oziroma poslovnim poročilom
za leto 2005 (društva, zavodi in druge organizacije),
2.8. zapisnik seje zadnje skupščine (velja za društva oziroma izvajalce, ustanovljene po Zakonu o društvih),
2.9. poimenski seznam registriranih
tekmovalcev, potrjen od nacionalne športne zveze (velja za društva, ki nastopajo
v tekmovalnih sistemih svojih nacionalnih
športnih zvez),
2.10. pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni
račun s finančnim poročilom za leto 2006,
2.11. dokazilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih (zasebniki).
IX. Izid razpisa o sofinanciranju programov
Vsi prijavljeni izvajalci bodo o izidu prijav
pisno obveščeni, ko bo komisija za odpiranje prijav in pripravo predloga izbora izvajalcev letnega programa zaključila svoje delo.
Izvajalci, katerih prijave bodo izbrane
za sofinanciranje, bodo o tem obveščeni
s sklepom vodje Oddelka za družbene dejavnosti.
Z izbranimi izvajalci, ki so imeli programe
sofinancirane že v letu 2006, bodo najprej
sklenjene pogodbe o začasnem sofinanciranju, po podrobnem izračunu sredstev za
posamezne programske postavke in prav-

6. Merilo za izbiro ponudnika
Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo
komisija upoštevala kriterije po naslednjem
vrstnem redu:
– ponujena cena,
– rok dokončanja gradnje,
– namembnost objekta.
7. Interesenti naj svoje pisne ponudbe
pošljejo ali v zaprti ovojnici oddajo v vložišče
Mestne občine Slovenj Gradec, najkasneje
do ponedeljka, 12. marca do 12. ure na naslov: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska
ul. 5, 2380 Slovenj Gradec z oznako »Javni
razpis za zbiranje ponudb za prodajo stavbnih zemljišč v podjetniški coni Pameče–Troblje – ne odpiraj!«
Ponudba mora vsebovati:
– naziv kupca, njegov točen naslov, številko transakcijskega računa in ostale podatke (EMŠO in davčno številko za fizične osebe; matično in davčno številko ter navedba
podpisnika pogodbe za pravne osebe),
– predmet ponudbe,
– ponujena cena za m2,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, priglasitveni list Davčne uprave RS za
samostojne podjetnike oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– potrdilo pristojnega davčnega organa
o plačanih davkih in prispevkih za pravne
osebe,
– dokazilo o vplačilu varščine v višini
10% izklicne cene,
– program s priloženo situacijo in idejno
arhitektonsko zasnovo bodočega objekta ter
namembnost objekta,
– najkrajši možni rok izvedbe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejme vse
razpisne pogoje.
8. Drugi pogoji
Nepremičnina je na prodaj po načelu videno – kupljeno ter se prodaja kot celota.
Vse stroške v zvezi s prenosom lastninske
pravice (davek, stroški overitve pogodbe ter
stroške vpisa lastninske pravice v zemljiško
knjigo) nosi kupec.
Kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij v zvezi s kupoprodajno pogodbo.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake
ali višje od izhodiščne cene.
9. Plačilni pogoji
Izbrani ponudnik mora kupnino plačati v
roku 8 dni od podpisa pogodbe na transakcijski račun Mestne občine Slovenj Gradec,
št. 01312-0100010322.
Plačilo celotne kupnine v določenem
roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe in je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
10. Sklenitev pogodbe
Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni od dneva
odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom
se bo sklenila pogodba najkasneje v roku 15
dni po prejemu obvestila o izbiri. Če izbrani
ponudnik ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov na strani ponudnika,
bo Mestna občina Slovenj Gradec zadržala
plačano varščino in sklenila pogodbo z naslednjim najugodnejšim ponudnikom.
11. Mestna občina Slovenj Gradec lahko
ustavi začeti postopek prodaje nepremičnine do sklenitve pravnega posla, pri čemer
ponudnikom povrne plačane kavcije. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo z najugodnejšim ponudnikom, je izključena.

nomočnosti izdanih sklepov pa še celoletne
pogodbe o sofinanciranju programov v letu
2007.
X. Razpisna dokumentacija in informacije
Zainteresirani izvajalci lahko od 2. 3.
2007 dalje pridobijo razpisno dokumentacijo (predpisani obrazci) na spletni strani MOC
(http://www.celje.si/sport/) ali pa jo prejmejo
po elektronski pošti (zahtevek se mora posredovati na naslov: lado.gobec@celje.si).
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na zgornjem
elektronskem naslovu ter vsak delovni dan
tudi pri koordinatorju za šport (Lado Gobec
– tel. 42-65-872 ali 031/665-778) oziroma v
tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti
MOC – tel. 42-65-860.
Mestna občina Celje
Št. 478-7/2007
Ob-5228/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05-u.p.b.), v
skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
Odloka o stavbnih zemljiščih v Mestni občini
Slovenj Gradec (Ur. l. RS, št. 5/00) ter sklepa Občinskega sveta Mestne občine Slovenj
Gradec z dne 19. 10. 2004, Mestna občina
Slovenj Gradec objavlja ponovni
javni razpis
za prodajo stavbnega zemljišča,
predvidenega za izgradnjo poslovnega
objekta na območju Podjetniške
cone Pameče–Troblje (I 1A) z javnim
zbiranjem ponudb
1. Prodajalec: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ul. 5, Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-11, faks 02/88-121-18.
2. Predmet prodaje: stavbno zemljišče v
k.o. Pameče:
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/80 – v
izmeri 2.056 m2,
– stavbno zemljišče s par. št. 1331/81 – v
izmeri 1.899 m2.
Zemljišči se prodajata kot celota.
3. Izhodiščna cena za stavbno zemljišče
znaša 46,73 EUR/m2, stroški priprave in komunalnega opremljanja stavbnega zemljišča
pa 16,83 EUR /m2 stavbnega zemljišča.
V izhodiščni ceni za stavbno zemljišče
ni zajet davek na dodano vrednost, ki ga
plača kupec.
4. Razpisni pogoji
Namembnost območja, kjer leži zadevno
zemljišče, je opredeljeno na podlagi Odloka
o lokacijskem načrtu Podjetniške cone Pameče (Ur. l. RS, št. 30/04 in 97/04).
Uspeli ponudnik mora pričeti z gradnjo
najkasneje v 2 letih po sklenitvi pogodbe o
prodaji stavbnega zemljišča in končati v 2 letih
po začetku del. V primeru, da uspeli ponudnik
ne izpolni teh pogojev in ne prične z gradnjo
oziroma ne konča z delom v predpisanem
roku, je dolžan stavbno zemljišče vrniti Mestni
občini Slovenj Gradec v prvotnem stanju ter
poravnati stroške, ki jih je le-ta imela s postopkom vračanja zemljišča in vso morebitno škodo ter ceno opredeljeno v pogodbi, sklenjeno
na podlagi tega zbiranja ponudb.
5. Ponudniki morajo plačati varščino v višini 10% od navedene izklicne cene na TRR
Mestne občine Slovenj Gradec, št. 01312
– 0100010322, sklic na št. 478-7-2007.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, neuspelim pa brez obresti
vrnjena v roku 15 dni po končani izbiri.
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12. Vsa pojasnila v zvezi z razpisom
lahko zainteresirani ponudniki dobijo na
Mestni občini Slovenj Gradec, ali po tel.
02/88-121-48 – kontaktna oseba Peter Čarf
ali 02/88-121-55 – kontaktna oseba Silva
Tomažič.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 67/07-2
Ob-5354/07
Občina Moravske Toplice objavlja na
podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS,
št. 75/94 in 22/00), 4. člena Pravilnika o
financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov iz proračuna Občine Moravske Toplice (Uradni list
RS, št. 29/02) in Odloka o proračunu Občine
Moravske Toplice za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 16/07)
javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih
bo v letu 2007 sofinancirala Občina
Moravske Toplice
1. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov – vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih,
državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
2. Višina sredstev razpisa: 8.346 EUR.
3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis
se lahko prijavijo kulturna društva, zveze
kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture, da s svojim
dosedanjim delom izkazujejo pričakovano
kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– da Občinski upravi vsako leto redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov,
poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– posamezni avtorji dostavijo osnutek
projekta, ki zagotavlja ustrezno kakovost.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti
podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz
razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves
čas razpisa v času uradnih ur v vložišču
Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3,
9226 Moravske Toplice in na spletni strani
Občine Moravske Toplice www.moravsketoplice.si.
5. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 2. aprila 2007 na naslov Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Kultura
2007 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na pošti s
priporočeno pošiljko ali do 12. ure v vložišču
Občine Moravske Toplice.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na
osnovi pogojev in meril za vrednotenje programov kulturnih društev in kulturnih projektov, ki se financirajo ali sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Ponudniki
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8
dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci
kulturnih programov in projektov bo župan
Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o
sofinanciranju.
7. Informiranje kandidatov: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
kandidati na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, kontaktna
oseba: Aleksandra Sukič, tel. 02/538-15-06,
vsak delovni dan od 8. do 13. ure.
Občina Moravske Toplice
Št. 65/07-1
Ob-5355/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98), 8. člena Pravilnika o merilih za sofinanciranje letnih programov športa v Občini Moravske Toplice
(Uradni list RS, št. 29/02) – v nadaljevanju:
pravilnik in Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 16/07) objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu ter za vzdrževanje
športnih objektov in jih bo v letu 2007
sofinancirala Občina Moravske Toplice
I. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na področju
Občine Moravske Toplice:
– športna društva in športni klubi, ki imajo sedež v Občini Moravske Toplice,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva s sedežem na območju Občine Moravske Toplice,
– zavodi s področja športa, vzgoje in izobraževanja,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu ter so splošno
koristne in neprofitne.
Višina sredstev razpisa za programe
športa – 40.323 EUR.
Višina sredstev razpisa za vzdrževanje
športnih objektov – 15.319 EUR.
II. Za sofinanciranje v letu 2007 se lahko
prijavijo naslednji programi:

1. Športna vzgoja otrok in mladine (1.
točka 17. člena pravilnika),
2. Športna rekreacija (2. točka 17. člena
pravilnika),
3. Kakovostni šport (3. točka 17. člena
pravilnika),
4. Vrhunski šport (4. točka 17. člena pravilnika),
5. Šport invalidov (5. točka 17. člena pravilnika),
6. Izobraževanje in usposabljanje strokovnega kadra v športu (6. točka 17. člena
pravilnika),
7. Športne prireditve v občini (8. točka
17. člena pravilnika),
8. Vzdrževanje športnih objektov (XII.
poglavje pravilnika),
9. Prireditev ob podelitvi športnih priznanj
za leto 2006 (XIV. poglavje pravilnika).
III. Izbrani programi in akcije bodo sofinancirani v skladu s Pravilnikom o merilih
za sofinanciranje letnih programov športa v
Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št.
29/02), Letnim programom športa Občine
Moravske Toplice za leto 2007 (v nadaljevanju: program) ter Nacionalnim programom
športa RS (Uradni list RS, št. 24/00).
Razpisno dokumentacijo, podrobnejše
podatke in pravilnik lahko dobite v vložišču Občinske uprave Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3 – pritličje, soba 1 (tel.
02/538-15-06) in na spletni strani Občine
Moravske Toplice www.moravske-toplice.si.
IV. Izvajalci morajo k razpisni dokumentaciji za programe pod točko II. (od 1. do 5.,
razen, kjer je v razpisni dokumentaciji določeno drugače) priložiti:
1) pogodbo s strokovnim delavcem, iz
katere je razvidno, za katere programe je
sklenjena,
2) potrdilo o izobrazbi strokovnega delavca, ki vodi posamezne programe, kolikor
ni dostavil podatkov za register strokovnih
delavcev na področju športa na Občino Moravske Toplice oziroma so v tem času nastale spremembe,
3) potrdilo o zagotovljenem prostoru za
izvajanje programov (pogodba z upravljalcem objekta, iz katere je razvidno število
ur in urnik najema objekta za posamezne
programe, ali potrdilo o rezervaciji števila
ur v posameznem objektu za posamezne
programe za leto 2007),
4) v primeru, da je izvajalec hkrati tudi
upravljalec objekta, v katerem izvaja redno
vadbo, mora predložiti ustrezen sklep pristojnega organa o višini cene najema za
člane in nečlane društva,
5) program dela za posamezne prijavljene programe,
6) seznam vadečih po prijavljenih skupinah (ime in priimek, naslov, leto rojstva),
7) seznam registriranih tekmovalcev z
registracijskimi številkami na dan oddaje
prijave po posameznih programih,
8) izvajalci rekreacijskih lig morajo predložiti propozicije tekmovanja,
9) podatke o članstvu na dan 31. 12.
2006,
10) izjava društva o pobiranju članarine,
11) zaključni račun za leto 2006 (bilanco
stanja in bilanco uspeha),
12) vsebinski in finančni program dela
društva za leto 2007.
Za programe pod točko II.8 morajo izvajalci k razpisni dokumentaciji priložiti:
1) dokazilo o lastništvu, najemu ali upravljanju objekta,
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2) upravna dovoljenja za poseg v prostor.
V. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati:
1. Športna društva in njihove zveze, ki
kandidirajo za sofinanciranje rednih programov članov, morajo izvajati programe vsaj
za dve mlajši starostni kategoriji (starostna
kategorija mladincev in mlajši).
VI. Prednost pri izboru bodo imeli tisti
izvajalci, ki:
– bodo imeli vadbene skupine številčno
zapolnjene,
– dosegajo v isti športni panogi boljše
rezultate,
– pri izboru programov imajo prednost
programi za vadbo otrok in mladine,
– pri izboru projektov za sofinanciranje
vzdrževanja športnih objektov bodo upoštevani naslednji kriteriji:
a) že pridobljena upravna dovoljenja za
poseg v prostor,
b) delež lastnih sredstev,
c) javni interes v športu.
VII. Prijave, ki morajo vsebovati:
– potrjeno in izpolnjeno razpisno dokumentacijo,
– priloge iz IV. točke tega razpisa,
– ostala dokazila, ki so zahtevana v razpisni dokumentaciji
– pošljite na naslov: Občina Moravske
Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, s pripisom »Javni razpis Šport 2007 – Ne
odpiraj« najpozneje do 2. aprila 2007.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure v vložišču Občine Moravske
Toplice.
Nepopolnih vlog ne bomo obravnavali in
bodo s sklepom zavržene!
VIII. Sredstva bodo lahko izvajalci, na
podlagi sklenjenih pogodb, črpali v proračunskem letu 2007, in sicer do 31. 12.
2007.
Občina Moravske Toplice

a) organizacija s turizmom
povezane prireditve – za vsako
prireditev
b) sodelovanje na s turizmom
povezanih prireditvah v občini
– za vsako sodelovanje
c) sodelovanje na s turizmom
povezanih prireditvah izven
občine – za vsako sodelovanje
5. izvajanje promocijskih in
drugih aktivnosti društva oziroma
zveze
a) pavšal za programske in
materialne stroške na leto
b) izdaja biltenov ali drugega
informativnega in promocijskega
materiala – za vsako izdajo
c) izvedba aktivnosti za
zagotavljanje turističnega
podmladka – za vsako aktivnost

Št. 333-01/07-1
Ob-5356/07
Občina Moravske Toplice na podlagi 5.
člena Pravilnika o sofinanciranju programov
na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice (Uradni list RS, št. 39/06) in
določil Odloka o proračunu Občine Moravske Toplice za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 16/07) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju turizma društvom in zvezam
turističnih društev v letu 2007
1. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje letnih programov
na področju turizma društvom v Občini Moravske Toplice in zvezam turističnih društev
za leto 2007, z naslednjimi vsebinami:
– spodbujanje lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– akcije na področju ohranjanja kulturne
dediščine in druge dediščine kraja,
– akcije na področju urejanju okolja,
– organiziranje in sodelovanje na s turizmom povezanih prireditvah,
– izvajanje promocijskih in drugih aktivnosti društva.
2. Pogoji za sodelovanje oziroma prijavo
na javni razpis: za sofinanciranje programov morajo društva izpolnjevati naslednje
pogoje:

– da so registrirana po Zakonu o društvih,
– da imajo sedež v Občini Moravske Toplice in da delujejo na območju Občine Moravske Toplice,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in uvedeno članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma.
Po tem javnem razpisu se zagotavljajo
tudi sredstva za delovanje zveze turističnih
društev, ki povezuje in usklajuje programe
dela turističnih društev z območja Občine
Moravske Toplice ter izvaja projekte s področja turizma Občine Moravske Toplice, v
okviru skupne promocije širšega turističnega območja ali pokrajine, s sedežem zveze
izven območja Občine Moravske Toplice, če
na območju Občine Moravske Toplice za to
področje ni registrirane zveze.
3. Višina razpoložljivih sredstev razpisa:
6.677 EUR.
4. Merila in kriteriji za sofinanciranje
programov na področju turizma: programi se ocenijo v skladu z merili in kriteriji,
ob upoštevanju specifičnosti posameznih
programov. Vrednost točke se izračuna na
podlagi razpoložljivih proračunskih sredstev
in skupnega števila točk ovrednotenih programov.
Pri izboru za sofinanciranje programov na
področju turizma društvom in zvezi, komisija
upošteva naslednja merila in kriterije:
1. spodbujanje lokalnega
prebivalstva za sodelovanje
pri aktivnostih pospeševanja
turizma:
a) organizacija delavnic ali
izobraževalnih predavanj za
občane – za vsako delavnico ali
sklop predavanj
b) organizacija drugih aktivnosti
za občane – za vsako aktivnost
c) udeležba na seminarju ali
delavnici drugih izvajalcev – za
vsakega udeleženca
d) organizacija projektov s
področja pospeševanja turizma
– za vsak projekt
2. akcije na področju ohranjanja
kulturne dediščine in druge
dediščine kraja oziroma območja
a) organizacija projektov s
področja ohranjanja dediščine
kraja oziroma območja – za vsak
projekt
b) sodelovanje pri drugih
projektih ohranjanja dediščine
kraja oziroma območja – za vsak
projekt
3. akcije na področju urejanju
okolja
a) izvedba čistilnih akcij v kraju
– za vsakega udeleženca
(največje možno število je 100
točk)
b) olepšanje kraja z zasajanjem
rož
c) urejanje in vzdrževanje s
turizmom povezanih objektov v
kraju – za vsak objekt
4. organiziranje in sodelovanje
na s turizmom povezanih
prireditvah

200 točk
100 točk
50 točk
200 točk

200 točk

100 točk

5 točk
100 točk
100 točk
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200 točk
100 točk
100 točk

200 točk
400 točk
100 točk

5. Vsebina vloge: prijave morajo biti podane na prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa
v času uradnih ur v vložišču Občine Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske
Toplice in na spletni strani www.moravsketoplice.si.
6. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 2. aprila 2007 na naslov: Občina
Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice, v zaprtih ovojnicah s svojim
naslovom in s pripisom »Javni razpis Turizem
2007 – Ne odpiraj«. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji
dan roka za oddajo prijav na pošti, s priporočeno pošiljko ali 2. 4. 2007 oddana do 12. ure
v vložišču Občine Moravske Toplice.
7. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo vrednotene na
podlagi meril in kriterijev za vrednotenje
programov na področju turizma društvom
in zvezi društev, ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Moravske Toplice. Prijavitelji
bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30
dni po končanem razpisu. Z izvajalci programov na področju turizma bo župan Občine Moravske Toplice sklenil pogodbe o
sofinanciranju.
8. Informacije in navodila: informacije in
navodila za sodelovanje pri razpisu dobijo
prijavitelji na Občini Moravske Toplice, Kranjčeva 3, 9226 Moravske Toplice.
Kontaktna oseba: Aleksandra Sukič, tel.
02/538-15-06, vsak delovni dan od 8. do
13. ure.
Občina Moravske Toplice
ŠT. 36/07
Ob-5357/07
Na podlagi 16. člena Odloka o lokalnih
gospodarskih javnih službah v Občini Miklavž na Dravskem polju (MUV, št. 8/00 in
4/07), 16. člena Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju občine Miklavž na Dravskem polju
(MUV, št. 4/2007) in 5. člena Odloka o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV,
št. 4/2007), objavlja Občina Miklavž na Drav
skem polju

Stran

1360 /

Št.

19 / 2. 3. 2007

javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
obvezne občinske gospodarske
javne službe: zbiranje in prevoz
komunalnih odpadkov ter odlaganje
ostankov predelave ali odstranjevanje
komunalnih odpadkov na območju
Občine Miklavž na Dravskem polju
1. Podatki o koncedentu: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, tel. 02/629-68-20,
faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si.
2. Predmet in območje koncesije:
2.1 Koncesija se podeljuje za opravljanje gospodarske javne službe zbiranja in
prevoza komunalnih odpadkov ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov na območju Občine
Miklavž na Dravskem polju.
Obseg koncesije določa Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov
ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju
Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV,
št. 4/2007), Podrobnejši opis je v razpisni
dokumentaciji.
2.2 Koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Miklavž na Dravskem polju.
3. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijsko razmerje se začne s podpisom
koncesijske pogodbe v roku 7 dni po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja in traja 10 let.
4. Viri financiranja: storitve, ki so predmet
koncesije se financirajo z zaračunavanjem
opravljenih storitev uporabnikom storitev.
5. Pogoji za podelitev koncesije
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
1. da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa,
2. da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa oziroma ima predpisano dovoljenje ARSO, ali da
ta pogoj izpolnjujejo njegovi podizvajalci,
3. da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06), in sicer:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
4. da proti njemu ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek oziroma da ni prenehal poslovati na
podlagi sodne ali druge prisilne odločbe,
5. da ima poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne
obveznosti v skladu s predpisi, o finančni in
poslovni sposobnosti,
6. da bo predmet javnega razpisa opravljal v skladu s predpisi Republike Slovenije
in predpisi Občine Miklavž na Dravskem
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polju, ki urejajo področje predmeta javnega
razpisa ter koncesijsko pogodbo,
7. da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
8. da razpolaga s strokovno usposobljenim kadrom za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega razpisa,
9. da v predloženih dokumentih ni podal
zavajajočih podatkov,in da vse navedbe, ki
jih je podal v svoji ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju ter da lahko naročnik preveri v
ponudbeni dokumentaciji navedene podatke
ponudnika,
10. da odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa, povzročijo pri
njem zaposleni delavci uporabnikom storitev
ali drugim osebam,
11. da razpolaga s certifikatom za sistem
vodenja kakovosti po standardu ISO 9001,
12. da predloži bančno garancijo za resnost ponudbe, kot jamstvo za sklenitev
koncesijske pogodbe, v višini 7.000 EUR,
13. da sprejema pogoje javnega razpisa
in razpisne dokumentacije.
6. Vrste dokazil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila oziroma izjave za dokazovanje dejstev iz točke 5 tega javnega razpisa,
– podatke opredeljene v merilih (ponudbena cena za ravnanje z mešanimi komunalnimi odpadki, z ločeno zbranimi frakcijami in
odpadno embalažo, kosovnimi odpadki, z
nevarnimi frakcijami ter ravnanje z odpadki
v zbirnem centru, skupno letno ponudbena
vrednost, ki mora vključevati tudi strošek
odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanje komunalnih odpadkov),
– bančno garancijo za resnost po
nudbe,
– parafirano koncesijsko pogodbo.
Dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev
so podrobneje opisana oziroma opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
7. Merila, za izbiro najugodnejše po
nudbe
Merili za izbiro najugodnejše ponudbe
sta:
– cena: največ 70 točk in
– reference: največ 30 točk.
Podrobnejši opis uporabe meril je v razpisni dokumentaciji.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo ponudniki predložiti najkasneje do
3. aprila 2007, do 12. ure. Ponudniki lahko
ponudbe oddajo s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno (do navedenega datuma in
ure) na naslov naročnika: Občina Miklavž na
Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž
na Dravskem polju. Pošiljka mora biti v zapečateni kuverti in označena z napisom »Ne
odpiraj – ponudba za koncesijo – ravnanje
z odpadki«.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. aprila 2007, ob 14.
uri v prostorih Občine Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri, 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju v sejni sobi.
10. Organ, ki je pooblaščen za izbor koncesionarja: o izboru koncesionarja odloči z
upravno odločbo direktor občinske uprave.
11. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izboru koncesionarja bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 60
dni od odpiranja ponudb.
12. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: koncesijsko pogodbo

sklene v imenu koncedenta župan Občine
Miklavž na Dravskem polju, najkasneje v
roku 7 dni od pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko zahtevajo v tajništvu občine, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, od 8. do 15. ure.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
14. Dajanje dodatnih informacij v času
objave javnega razpisa: dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo pri le pisno pri Francki Pegan, elektronski naslov: obcina.miklavz@miklavz.si
ali tajnik@miklavz.si, tel. 02/629-68-20 ali
02/629-68-25.
15. Druga določila: občina si v skladu
s 16. členom Odloka o podelitvi koncesije
za izvajanje obvezne občinske gospodarske
javne službe zbiranja in prevoza komunalnih
odpadkov ter odlaganja ostankov predelave
ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na
območju Občine Miklavž na Dravskem polju
(MUV št. 4/2007) pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Št.36/07
Ob-5359/07
Na podlagi 16. člena Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Miklavž na
Dravskem polju (MUV. št. 8/2000 in 4/2007)
4. člena Odloka o koncesiji storitev dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju
Občine Miklavž na Dravskem polju (MUV
št. 4/2007), objavlja Občina Miklavž na Drav
skem polju
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
dejavnosti sistemskega operaterja
distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Miklavž na
Dravskem polju
1. Podatki o koncedentu: Občina Miklavž
na Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju, tel. 02/629-68-20,
faks 02/629-68-28, elektronska pošta: obcina.miklavz@miklavz.si.
2. Predmet in območje koncesije
Predmet koncesije je opravljanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina.
Koncesija obsega zlasti: izgradnjo distribucijskega omrežja zemeljskega plina, distribucija zemeljskega plina, zagotavljanje
obratovanja, vzdrževanja in razvoj omrežja, zagotavljanje dolgoročne zmogljivosti
omrežja, tako da omogoča razumne zahteve za priključitev in dostop do omrežja,
zanesljivost oskrbe z zemeljskim plinom s
tem, da zagotavlja ustrezno zmogljivost in
zanesljivost omrežja, sistemske storitve,
druge naloge, ki jih sistemskemu operaterju
distribucijskega omrežja nalagajo predpisi.
Koncesija se podeljuje za celotno območje Občine Miklavž na Dravskem polju.
3. Začetek in čas trajanja koncesije:
koncesijsko razmerje se začne s podpisom
koncesijske pogodbe v roku 7 dni po pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja in traja 35 let.
4. Viri financiranja: dejavnost sistemskega operaterja omrežja zemeljskega plina,
vključno z izgradnjo omrežja se financira
preko cene storitev, ki se zaračunavajo uporabnikom storitev.
5. Pogoji za podelitev koncesije
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Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
pogoje, da:
1. je v registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet koncesije,
2. ima veljavno licenco Javne agencije
RS za energijo za dejavnost sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina,
3. ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06), in sicer:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja,
4. ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem oziroma so posledice sodbe
že izbrisane,
5. ni zoper njega uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
6. ima poravnane davke, prispevke in
druge zakonsko določene dajatve,
7. zagotavlja, da bo storitve, ki so predmet koncesije opravljal v skladu s predpisi
Republike Slovenije in Odlokom o koncesiji
za izvajanje dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega
plina na območju Občine Miklavž na Dravskem polju in koncesijsko pogodbo,
8. je ekonomsko in finančno sposoben,
9. osebe, ki so pooblaščene za vodenje
poslov dejavnosti koncesije, ne sodelujejo
pri vodenju poslov, upravljanju ali kot člani
nadzornih svetov oziroma drugih organov
tistih pravnih oseb, ki opravljajo drugo energetsko dejavnost na področju zemeljskega
plina,
10. zagotavlja, da so osebe, pooblaščene za vodenje poslov koncesije, to izvršujejo
neodvisno in neodvisno sprejemajo odločitve,
11. bo predložil osnutek splošnih pogojev za dobavo in odjem zemeljskega plina
iz distribucijskega omrežja,
12. bo predložil osnutek akta o določitvi
omrežnine,
13. razpolaga z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi,
14. razpolaga z veljavnim certifikatom
kakovosti ISO 9001: 2000 in certifikatom
ISO 14001:2004,
15. ni dal zavajujočih podatkov, in da so
vse navedbe, ki jih je dal v svoji ponudbi,
ustrezajo dejanskemu stanju, in da lahko
naročnik nenapovedano preveri v ponudbi
navedene podatke ponudnika,
16. odgovarja za škodo, ki jo pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem storitev,
ki so predmet javnega razpisa, povzročijo
pri njem zaposleni delavci ali njegovi podizvajalci,
17. bo predložil bančno garancijo v višini 7.000 EUR, ko zavarovanje za sklenitev

javni razpis
za podelitev koncesij za izvajanje javne
zdravstvene službe na območju Občine
Črna na Koroškem
1. Naročnik (koncedent): Črna na Koroškem.
2. Predmet in območja na katerem bodo
podeljene koncesije: v primarni zdravstveni varnosti v Zdravstveni postaji Črna na
Koroškem.
3. Pričetek in čas trajanja koncesije: pričetek najkasneje v enem mesecu po podpisu pogodbe med koncesionarjem in koncedentom.
Koncesijsko razmerje se sklepa za dobo
10 let.
4. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če so fizične osebe:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo;
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene
službe oziroma poklica;
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbor
nice;
6. da izhaja iz obstoječe mreže javne
zdravstvene službe na območju občine;
5. Zakonsko predpisani pogoji in drugi
pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za
podelitev koncesije, če je pravna oseba:
1. da ima ustrezno izobrazbo za opravljanje predvidene dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo (velja za izvajalca
dejavnosti pri pravni osebi);
2. da ni v delovnem razmerju (izpolnjevanje pogoja ob pričetku izvajanja koncesijske dejavnosti, velja za izvajalca dejavnosti
pri pravni osebi);
3. da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje zdravstvene službe (velja za izvajalca dejavnosti pri
pravni osebi);
4. da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in kadre;
5. da pridobi mnenje pristojne zbornice za izvajalca dejavnosti pri pravni osebi;
6. da izvajalec dejavnosti pri pravni
osebi izhaja iz obstoječe mreže javne zdravstvene službe na območju občine Črna na
Koroškem.
6. Kriteriji in merila za izbiro:
– opravljena specializacija na prijavljanem področju: 25 točk;
– dodatna strokovna usposobljenost in
strokovne izkušnje: največ 10 točk;
– trajanje zaposlitve v javnem zavodu
(ali pri koncesionarju) na območju Občine
Črna na Koroškem na delovnem področju
za katerega oddaja ponudbo: posamezno
leto 1 točka;
– število opredeljenih pacientov na razpisanem območju: 5 točk na 1000 opredeljenih pacientov;
– zdravstveno-vzgojno delo v lokalni
skupnosti v obdobju 2001-2005: maksimalno število točk 5 (za vsako leto ena točka).
7. Rok za prijavo na razpis oziroma oddajo vloge:
Ne glede na način dostave, morajo vloge
prispeti na naslov: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, do 30. 3. 2007 do 11. ure.

koncesijske pogodbe, v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnik.
6. Vrste dokazil
Ponudnik mora v ponudbi predložiti:
– osnovne podatke o ponudniku,
– dokazila oziroma izjave za dokazovanje dejstev iz točke 5 tega javnega razpisa,
– podatke oziroma dokazila, ki so opredeljeni v merilih,
– parafirano koncesijsko pogodbo.
Dokazila o izpolnjevanju meril in pogojev so podrobneje opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
7. Merila, za izbiro najugodnejše po
nudbe:
1. vrednost izgradnje distribucijskega
omrežja zemeljskega plina na celotnem območju občine največ – 70 točk,
2. rok za izgradnjo sistema največ – 30
točk.
Podrobnejši opis uporabe meril je v razpisni dokumentaciji.
8. Rok za oddajo ponudb: ponudbe
morajo ponudniki predložiti najkasneje do
3. aprila 2007, do 12. ure. Ponudniki lahko
ponudbe oddajo s priporočeno pošiljko po
pošti ali osebno (do navedenega datuma in
ure) na naslov naročnika: Občina Miklavž na
Dravskem polju, Nad izviri 6, 2204 Miklavž
na Dravskem polju. Pošiljka mora biti v zapečateni kuverti in označena z napisom »Ne
odpiraj – ponudba za koncesijo plin«.
9. Datum, kraj in čas odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 3. aprila 2007, ob 13.
uri v prostorih občine Miklavž na Dravskem
polju, Nad izviri, 6, 2204 Miklavž na Dravskem polju v sejni sobi.
10. Organ, ki je pooblaščen za izbor koncesionarja: o izboru koncesionarja odloči z
upravno odločbo direktor občinske uprave.
11. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izboru koncesionarja bodo
ponudniki obveščeni najkasneje v roku 60
dni od odpiranja ponudb.
12. Organ, ki je pooblaščen za sklenitev
koncesijske pogodbe: koncesijsko pogodbo
sklene v imenu koncedenta župan Občine
Miklavž na Dravskem polju, najkasneje v
roku 7 dni od pravnomočnosti upravne odločbe o izbiri koncesionarja.
13. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko zahtevajo v tajništvu občine, vsak delovni dan od ponedeljka do
petka, od 8. do 15. ure.
Razpisna dokumentacija je brezplačna.
14. Dajanje dodatnih informacij v času
objave javnega razpisa: dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo pri le pisno pri Francki Pegan, elektronski naslov: obcina.mikavz@miklavz.si
ali tajnik@miklavz.si, tel. 02/629-68-20 ali
02/629-68-25.
15. Druga določila: občina si v skladu
s 13. členom Odloka o koncesiji storitev
dejavnosti sistemskega operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju Občine Miklavž na Dravskem polju
(MUV št. 4/2007) pridržuje pravico, da ne
izbere nobene ponudbe.
Občina Miklavž na Dravskem polju
Ob-5397/07
Na podlagi prvega odstavka 42. člena
Zakona o zdravstveni dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 36/04 – prečiščeno besedilo), 7. člena
Statuta (Ur. l. RS, št. 10/06) Občina Črna na
Koroškem, objavlja
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Vlogo je potrebno poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici, na
kateri mora biti:
– vidna označba »Ne odpiraj – Prijava na
javni razpis za podelitev koncesije »predmet
razpisa« (splošna medicina),
– naslov: Občina Črna na Koroškem,
Center 101, Črna na Koroškem,
– naslov ponudnika na hrbtni strani.
V vsaki poslani pošiljki z oznako »Ne
odpiraj – Prijava na javni razpis – primarno
zdravstvo« je lahko samo ena vloga.
8. Rok v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri:
Ponudniki bodo obveščeni v 15 dneh po
prejemu vse, v 42. členu Zakona o zdravstveni dejavnosti prejeta zahtevane dokumentacije. V roku dni po dokončnosti upravne odločbe bo občina s koncesionarjem
sklenila pogodbo o koncesiji.
9. Razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletni strani občine www.crna.si ali na
sedežu Občine Črna na Koroškem, Center
101, Črna na Koroškem, pri Nadi Vačun,
tajnici občinske uprave.
Občina Črna na Koroškem
Št. 330-0003/2007
Ob-5405/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o dodeljevanju sredstev, ki niso državna pomoč, na
področju kmetijstva v Občini Žirovnica (Ur. l.
RS, št. 16/07) in Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07),
župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti na
področju kmetijstva v Občini Žirovnica
za leto 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje:
– delovanja strokovnih društev, ki delujejo na področju kmetijstva,
– urejanje nekategoriziranih cest v javni
rabi.
2. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe – društva in agrarne skupnosti, ki
izvajajo izključno nepridobitno dejavnost na
področju kmetijstva.
3. Vrednost sredstev javnega razpisa je
skupaj 19.613 EUR, od tega za:
– sofinanciranje dejavnosti strokovnih
društev v višini 8.346 EUR,
– urejanje nekategoriziranih cest v javni
rabi v višini 11.267 EUR.
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati upravičenci za dodelitev sredstev so navedeni
v 8. in 9. členu Pravilnika o dodeljevanju
sredstev, ki niso državna pomoč, na področju kmetijstva v Občini Žirovnica (Ur. l. RS,
št. 16/07).
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Rok za oddajo prijav je 30. 3. 2007.
7. Prijave se pošljejo na predpisanih
obrazcih na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
Občina Žirovnica
Št. 671-0006/2006
Ob-5406/07
Občina Žirovnica na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika
za vrednotenje programov športa v občini Žirovnica (Ur. l. RS, št. 69/99 in UVG 18/02) in
Odloka o proračunu Občine Žirovnica za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 16/07) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007 v Občini
Žirovnica
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1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna področja oziroma
športne panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– javni zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
2. Za sofinanciranje programov športa se
zagotovijo proračunska sredstva v skupni
višini 79.565 EUR od tega:
– športna vzgoja otrok in mladine 62.594
EUR,
– kakovostni šport 2.654 EUR,
– športne prireditve 4.590 EUR,
– dodatek kategoriziranim športnikom
1.306 EUR,
– razvojne in strokovne naloge v športu
4.248 EUR,
– programi športne rekreacije 4.173
EUR.
3. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom vadbe.
4. Program mora biti finančno vrednoten z navedenimi viri financiranja, naveden
mora biti tudi predviden proračunski delež.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletni strani: www.zirovnica.si.
6. Rok za prijavo na razpis je do 20. 3.
2007.
7. V roku prispele prijave bodo vrednotene v skladu z merili za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Žirovnica.
8. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe v mesecu dni po sprejetju programa športa za leto 2007.
9. Prijave je potrebno poslati na naslov:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »Javni razpis – šport 2007«.
Občina Žirovnica
Št. 122-0003/2007
Ob-5407/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07)
in 4. člena Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih organizacij
(UVG 14/03), ki se sofinancirajo iz proračuna Občine Žirovnica, župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
humanitarnih in invalidskih organizacij
za leto 2007
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov, ki obsegajo:
– posebne socialne programe in storitve
invalidskih organizacij s katerimi prispevajo
k realizaciji pravic človeka državljana in nediskriminaciji invalidov,
– programe humanitarnih organizacij, s
katerimi rešujejo oziroma blažijo socialne
stiske in težave posameznikov in skupin,
– podporo delovanju invalidskih in humanitarnih organizacij.
2. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidske organizacije,
– humanitarne organizacije.
3. Upravičenci morajo izpolnjevati pogoje navedene v 9. členu Pravilnika za vrednotenje programov humanitarnih in invalidskih

organizacij, ki se sofinancirajo iz proračuna
Občine Žirovnica (UVG 14/03).
4. Višina razpoložljivih sredstev je 2.838
EUR.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si.
6. Prijavo pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na razpis za sofinanciranje
programov humanitarnih in invalidskih organizacij za leto 2007« do vključno 30. 3.
2007.
Občina Žirovnica
Št. 609-0001/2007
Ob-5408/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2006 (Ur. l. RS, št 16/07),
župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje počitniških programov
za otroke v Občini Žirovnica za leto
2007
1. Predmet javnega razpisa so programi
za spodbujanje aktivnega preživljanja prostega časa otrok v času šolskih počitnic.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo javni
zavodi, društva ter druge organizacije, ki
imajo sedež v Občini Žirovnica oziroma delujejo na njenem območju.
3. Vrednost sredstev javnega razpisa je
1.461 EUR.
4. Merila za izbor programov:
– kvaliteta in realnost predloženega programa,
– število otrok vključenih v program,
– finančna konstrukcija programa.
5. Razpisna dokumentacija je objavljena
na spletnem naslovu: www.zirovnica.si
6. Rok za prijavo na razpis je 30. 3.
2007.
7. Prijave morajo biti poslane na naslov:
Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na počitniške programe«.
8. Izbor programov in višino sofinanciranja bo določila komisija, ki jo izmenjuje
župan.
Občina Žirovnica
Št. 611-0001/2007
Ob-5409/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Žirovnica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07),
župan Občine Žirovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih projektov v
Občini Žirovnica za leto 2007
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica.
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov na naslednjih področjih
kulture:
a) glasbena dejavnost,
b) gledališka dejavnost,
c) lutkovna dejavnost,
d) recitacijska in literarna dejavnost,
e) folklorna, in plesna dejavnost,
f) likovna, fotografska in filmska dejavnost,
g) razstavna in galerijska dejavnost,
h) založništvo.
Predmet sofinanciranja niso programi, ki
se izvajajo v okviru redne ljubiteljske kulturne dejavnosti, oziroma redne dejavnosti
javnih zavodov in so že sofinancirani iz proračuna Občine Žirovnica.
3. Na razpisu lahko sodelujejo društva,
javni zavodi in druge organizacije, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
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– da se projekt ali prireditev izvaja izključno na območju Občine Žirovnica,
– da imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za realizacijo prijavljenega projekta,
– da del sredstev za izvedbo projekta
pridobijo tudi iz drugih virov.
4. Vrednost sredstev javnega razpisa je
4.173 EUR.
5. Rok za porabo sredstev: sofinancirajo se projekti, ki se bodo izvedli do 1. 12.
2007.
6. Prijava mora vsebovati:
– podroben vsebinski opis projekta,
– navedba izvajalcev projekta in njihove
reference,
– kraj in datum izvedbe,
– predvideno število udeležencev,
– točno finančno konstrukcijo, z navedbo
virov financiranja.
7. Višino sofinanciranja posameznih prijavljenih projektov bo določila komisija, ki jo
izmenjuje župan.
8. Prijave pošljite na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica, s pripisom »prijava na kulturne projekte 2006« do
vključno 30. 3. 2007.
Občina Žirovnica

– izvedbo planinske šole ali planinskega
tabora.
9. Programi skupnega interesa na področju športa v vrednosti do 14.896 EUR
(3,569.677,44 SIT).
V programu dela in izobraževanja strokovnih kadrov v društvih in klubih bomo
sofinancirali v vrednosti do 7.177 EUR
(1,719.896,28 SIT):
– izobraževanje in usposabljanje strokovnih kadrov v skladu s prioritetnimi potrebami po strokovnih kadrih v občini za
posamezne športe,
– neposredno delo usposobljenih strokovnih kadrov v športnih društvih in klubih,
ki izvajajo programe kakovostnega in vrhunskega športa.
Organizacija in izvedba občinskih tekmovanj in drugih športnih prireditev v vrednost
do 7.719 EUR (1,849.781,16 SIT).
Sofinancirali bomo dejanske stroške organizacije in izvedbe tekmovanj, ter nagrade, medalje in pokale za tekmovalne dosežke.
10. Vzdrževanja in obnova športnih
objektov, naprav in opreme v vrednosti
20.864 EUR (4,999.848,96 SIT).
Sofinancirali bomo obnovo in nujna vzdrževalna dela na športnih objektih, napravah
in opremi, ki so v lasti Občine Laško in
skupni uporabi športnih društev, šol in krajevne skupnosti po sprejetem prioritetnem
programu.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika o pogojih in merilih za
sofinanciranje izvajanja letnega programa
športa v Občini Laško. Pri izboru in razdelitvi
sredstev se bodo upoštevale le tiste popolne prijave izvajalcev, ki v celoti izpolnjujejo
zahtevan obseg, vsebine in merila za posamezni program športa v skladu s 7. in 8.
členom pravilnika.
IV. Prijava mora vsebovati izpolnjene
obrazce 1, 2, 3, 4, 5 iz zahtevane dokumentacije za javni razpis za sofinanciranje
športa v Občini Laško v letu 2007.
Javni razpis z razpisno dokumentacijo bo
pisno posredovan vsem dosedanjem izvajalcem programov športa v občini. Razpisni
obrazci bodo dostopni tudi v tajništvu Urada
župana in na spletni strani Občine Laško na
naslovu: http://www.lasko.si.
V. Vloge za dodelitev sredstev morajo
prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov Oddelek za družbene dejavnosti Občine Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, najkasneje do 31. 3. 2007.
Na ovojnici mora biti napisan naslovnik, na
hrbtni strani mora biti naveden tudi naziv
(ime) prosilca, njegov poštni naslov (sedež)
in pripis »Javni razpis – športni programi
2007«.
VI. Odpiranje prijav ne bo javno. Obravnavane bodo prijave, ki bodo prispele pravočasno in bodo pravilno opremljene ter na
ustreznih predpisanih obrazcih iz razpisne
dokumentacije. Ponudniki bodo o rezultatih
razpisa obveščeni najkasneje v enem mesecu po odpiranju vlog. Z izvajalci športnih
programov bo Občina Laško sklenila pogodbo o sofinanciranju.
VIII. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu kandidati dobijo na Oddelku za družbene dejavnosti občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, ali na
tel. 03/73-38-728 ali elektronski pošti: dimitrij.gril@lasko.si.
Občina Laško

Št. 033-1/2007
Ob-5566/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98), Pravilnika o
pogojih in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa v občini Laško
(Uradni list RS, št. 100/03) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2007 sprejetega na 3. seji Občinskega sveta Laško, dne
31. januarja 2007, Občina Laško objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2007, ki so v javnem interesu v
Občini Laško
I. Na razpis se lahko prijavijo naslednji
izvajalci športnih programov:
– vzgojno varstveni zavodi,
– osnovne šole,
– športna društva in klubi,
– športna združenja in zveze registrirane
za opravljanje dejavnosti športa,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti športa,
– planinska društva, ki v svoji dejavnosti
izvajajo programe športa.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Laško,
– da so registrirani in organizirani v skladu z veljavnimi predpisi o delovanju društev
in za opravljanje dejavnosti v športu,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničevanje načrtovanih
programov športa,
– da svojo dejavnost izvajajo nepretrgano najmanj dve leti.
II. V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje programe športa:
1. Interesna športna vzgoja predšolskih otrok v vrednosti 379 EUR (90.823,56
SIT).
V programu interesne športne vzgoje
predšolskih otrok bomo sofinancirali izvajanje programa Zlati sonček, ki obsega temeljna športna znanja, Ciciban planinec.
2. Interesna športna vzgoja osnovnošolskih otrok v vrednosti do 4.778 EUR
(1,144.999,92 SIT).

V programu interesna športna vzgoja
osnovnošolskih otrok bomo sofinancirali
športno dejavnost:
– ki ima značaj organizirane 80-urne
redne vadbe v šolskem športnem društvu,
program Zlati sonček in Krpan, program Naučimo se plavati in Naučimo se smučati,
– medobčinska, regijska in republiška
šolska športna tekmovanja.
3. Interesna športna vzgoja otrok in mladine v vrednosti do 6.259 EUR (1,499.906,76
SIT).
V programu športne vzgoje otrok in mladine bomo sofinancirali programe, ki obsegajo najmanj 80-urno redno letno športno
dejavnost v športnih društvih izven programa šolske športne vzgoje.
4. Program športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
v vrednosti do 16.691 EUR (3,999.831,24
SIT).
V programu športne vzgoje otrok in mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski
šport bomo sofinancirali programe, ki obsegajo individualne in kolektivne športne panoge v katerih športniki tekmujejo v uradnih
tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih
zvez za naslove državnih prvakov.
5. Kakovostni in vrhunski šport odraslih
v vrednosti do 19.612 EUR (4,699.819,68
SIT).
V programu kakovostnega in vrhunskega
športa odraslih bomo sofinancirali:
– programe individualnih in kolektivnih
športnih panog v katerih športniki tekmujejo
v uradnih državnih in mednarodnih tekmovalnih sistemih,
– društva in klube, ki imajo kategorizirane športnike.
6. Programi športna rekreacija v vrednosti do 22.116 EUR (5,299.878,24 SIT).
V programu športne rekreacije bomo sofinancirali:
– redno športno rekreativno vadbo odraslih za vadbene skupine z najmanj 20
udeleženci,
– množične akcije in prireditve, ki imajo športno rekreativni značaj ter občinska
prvenstva.
7. Programi športno rekreativne dejavnosti upokojencev in invalidov v vrednosti do
4.231 EUR (1,013.916,84 SIT).
V programu športno rekreativne dejavnosti upokojencev bomo sofinancirali v vrednosti do 2.754 EUR (659.968,56 SIT):
– organizirano, redno, športno dejavnost
zveze društev upokojencev,
– delno pokrivanje stroškov najema športnih objektov in naprav,
– stroške tekmovanj v okviru športno rekreativnih prireditev upokojencev.
V programu športno rekreativne dejavnosti invalidov bomo sofinancirali v vrednosti
do 1.477 EUR (353.948,28 SIT):
– organizirano, redno, športno dejavnost,
– športne prireditve in tekmovanja namenjena ohranjanju psihofizičnih in gibalnih
sposobnosti z delnim pokrivanjem najema
športnih objektov in naprav.
8. Programi športne dejavnosti v planinskih društvih v vrednosti do 2.754 EUR
(659.968,56 SIT).
V programu športne dejavnosti v planinskih društvih bomo sofinancirali:
– redno športno dejavnost za vadbene
skupine ali sekcije, ki vključujejo najmanj 15
udeležencev in imajo značaj športnih panog
in tekmovanj (gorski teki, gorsko kolesarstv
o,orientacijski teki),
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Št. 033-1/2007
Ob-5567/07
Občina Laško na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Uradni list RS, št. 75/94), Pravilnika o
sofinanciranju programov in dejavnosti na
področju ljubiteljske kulture v Občini Laško
(Uradni list RS, št. 11/07) in Odloka o proračunu Občine Laško za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 13/07), sprejetega na seji Občinskega
sveta Laško, dne 31. januarja 2007, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti na področju ljubiteljske
kulture v Občini Laško za leto 2007
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
2. Predmet javnega razpisa: je sofinanciranje naslednjih dejavnosti:
– vokalno glasbena dejavnost,
– instrumentalno glasbena dejavnost,
– dejavnost gledaliških skupin,
– dejavnost plesnih skupin,
– folklora,
– etno dejavnost,
– dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin,
– literarna ali recitacijska dejavnost.
3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Laško,
– so registrirana za izvajanje kulturnih
dejavnosti in niso neposredni uporabniki občinskega proračuna,
– delujejo najmanj dve leti,
– imajo zagotovljene prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na nepridobitni
osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi in statutom,
– občinski upravi vsako leto redno predložijo poročilo o realizaciji programov, poročila o doseženih uspehih na občinskih,
regionalnih in državnih tekmovanjih, če so
se jih udeležili, ter načrt aktivnosti za prihodnje leto,
– da sodelujejo na vsakoletnih občinskih
revijah, če so le-te za področje njihove dejavnosti organizirane.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: izvajalcem se sofinancira program
po naslednjih sklopih:
– redna dejavnost – 75% proračunskih
sredstev (honorar strokovnih delavcev, programski stroški, materialni stroški),
– sodelovanje na revijah, prireditvah,
proslavah ter jubileji društva – 25% proračunskih sredstev.
Redna dejavnost
Osnovno merilo za razvrstitev kulturne
skupine je njena velikost (velika, srednja,
mala). Vse skupine, ki kandidirajo za sofinanciranje kulturnih dejavnosti, so dolžne
sodelovati na prireditvah, ki jih organizira
Občina Laško in na srečanjih na območnem,
regijskem in državnem nivoju, ki jih organizira Območna izpostava Javnega sklada za
kulturne dejavnosti RS v Občini Laško, če jih
organizatorji povabijo k sodelovanju.
Glede na število aktivnega članstva, se
društva razporedijo v naslednje skupine:
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Velika
skupina

Srednja
skupina

Mala
skupina

Vokalno glasbena dejavnost

22 in več

12 do 21

manj kot 12

Instrumentalno glasbena dejavnost

50 in več

30 do 49

manj kot 30

Gledališka dejavnost

30 in več

20 do 29

manj kot 20

Dejavnost plesnih skupin

30 in več

20 do 29

manj kot 20

Folklora

30 in več

20 do 29

manj kot 20

Etno dejavnost

22 in več

12 do 21

manj kot 12

Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin

22 in več

12 do 21

manj kot 12

Literarna in recitacijska dejavnost

22 in več

12 do 21

manj kot 12

Dejavnost

a) programski in materialni stroški
Preglednica z izračunom točk za posamezno dejavnost
Dejavnost

Odrasli pevski zbor

Velika
skupina

Srednja
skupina

Mala
skupina

150

100

50

Otroški pevski zbor

75

50

25

Pihalna godba

300

200

100

Instrumentalno glasbena skupina

75

50

25

Gledališka dejavnost

200

150

100

Mažoretke

200

150

100

Plesne skupine

75

50

25

Folklorna skupina odrasli

200

150

100

Folklorna skupina otroška

75

50

25

Etno dejavnost

75

50

25

Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin

150

100

50

Literarna in recitacijska dejavnost

60

40

20

Pri točkovanju se priznava društvom
samo tista etno dejavnost, za katero da soglasje Etno odbor Jureta Krašovca “MOŽNAR” pri ZKD Laško.
b) honorar strokovnih delavcev
Preglednica z izračunom točk za posamezno šolsko uro vajo
Maksimalno število
šolskih ur vaj

Vrednost
1 šolske ure

Odrasli pevski zbor

120

1T

Otroški pevski zbor

40

1T

Instrumentalna skupina

40

1T

Pihalna godba

180

1T

Gledališka dejavnost

120

1T

Mažoretke

120

1T

Dejavnost plesnih skupin

40

1T

Folklora odrasli

90

1T

Otroška folklorna skupina

40

1T

Etno dejavnost

70

1T

Dejavnost likovnih, fotografskih, filmskih skupin

40

1T

Literarna in recitacijska dejavnost

40

1T

Dejavnost

Vrednost 1 T za šolsko uro strokovne
vodje velja samo za tista društva, ki lahko
dokažejo dejanske stroške strokovne vodje.
Društvom, v katerih strokovni vodja ne prejema honorarja oziroma društvo, ki nima dokazov za dejanske stroške strokovne vodje,
se prizna za 1 šolsko uro vaje 0,5 T.
Sodelovanje na revijah, prireditvah, proslavah in jubileji društva
a) Preglednica z izračunom točk za udeležbo na revijah
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Revija

Št.

Število točk

Območna revija
Med območna revija
Državna revija
Mednarodna revija

15
30
45
60

b) Preglednica z izračunom točk za posamezni tip prireditve
Tip prireditve

Število točk

samostojni celovečerni koncert
organizacija in sodelovanje na prireditvi, kjer je sodelovalo več skupin
udeležba na prireditvi, ki jo je organiziralo drugo društvo
samostojna izvedba folklornega programa
samostojna izvedba plesnega programa
izvedba samostojne gledališke predstave
samostojna založniška izdaja
izvedba samostojnega literarnega večera ali samostojnega recitala
društva
izvedba samostojnega literarnega večera člana skupine
izvedba samostojne razstave društva
izvedba samostojne razstave člana društva
izvedba samostojne fotografske razstave, filmske projekcije, video projekcije društva
izvedba samostojne fotografske razstave, filmske projekcije, video projekcije člana društva
izdaja razstavnega kataloga, izdaja kataloga projekcije s strokovno
oceno

40
20
10
40
40
40
40
30
15
30
15
30
15
15

c) Preglednica z izračunom točk za posamezne proslave glede na njihov pomen
Posamezni nastop na proslavah:

Občinski
pomen

Lokalni pomen

40
10

20
5

Samostojna organizacija proslave in nastop predlagatelja
Sodelovanje na proslavi drugega organizatorja

d) Preglednica z izračunom točk za posamezni jubilej društva
Jubilej
Število točk

10, 20, 25
20

30, 40, 50
30

60, 70, 75
40

Pri točkovanju se upoštevajo samo tiste
prireditve in proslave, ki so bile izvedene na
območju Občine Laško.
5. Višina razpisnih sredstev za leto 2007:
43.815,70 EUR (10,499.994,35 SIT).
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo
v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti
Občine Laško, na spletnih straneh Občine
Laško (www.lasko.si) ter prostorih Javnega
sklada RS za kulturne dejavnosti – Območna izpostava Laško.
7. Način prijave in rok oddaje: izvajalci
morajo razpisno dokumentacijo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo
prinesejo osebno v vložišče Občine Laško.
Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti
kuverti z oznako »Za sofinanciranje kulturnih društev – ne odpiraj« na naslov Občina Laško, Oddelek za družbene dejavnosti,
Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Rok za oddajo razpisne dokumentacije je
sobota, 31. 3. 2007.
Posamezna prijava mora biti izdelana
izključno na obrazcih za prijavo razpisne
dokumentacije naročnika. Šteje se, da je

80, 90, 100, …
50
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prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji
dan roka za oddajo prijav oddana po pošti
kot priporočena pošiljka ali zadnji delovni
dan roka osebno oddana v vložišče Občine
Laško.
8. Izid razpisa: izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst
dni po sprejeti odločitvi komisije. Z izvajalci
kulturnih programov bo župan Občine Laško
sklenil letno pogodbo o sofinanciranju.
9. Dodatne
informacije:
na
tel.
03/733-87-20 (Jasna Kermelj).
Občina Laško
Št. 033-1/2007
Ob-5568/07
Občina Laško na podlagi Zakona o humanitarnih organizacijah (Uradni list RS, št.
98/03), Pravilnika o sofinanciranju programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti v občini Laško (Uradni list RS, št.
13/07) in Odloka o proračunu Občine Laško
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 13/07), sprejetega na seji Občinskega sveta Laško, dne
31. januarja 2007, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialno-humanitarnih
dejavnosti v Občini Laško za leto 2007
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško
2. Predmet javnega razpisa: je dodelitev
finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih
programskih nalog zagotavlja Občina Laško
iz sredstev proračuna za leto 2007 neprofitnim izvajalcem na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– javni socialno-varstveni zavodi,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave občanov Občine Laško, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom,
– organizacije za samopomoč, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih občanov,
– invalidske organizacije, kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo invalidi ali drugi posamezniki v skladu z
zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov – občanov Občine Laško,
– druga društva, zavodi, zasebne ustanove in zasebniki, ki izvajajo programe na
področju sociale, varstva otrok in mladine,
starejših občanov ter druge humanitarne in
neprofitne programe.
3. Pogoji sofinanciranja: pravico do prijave imajo izvajalci, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Laško in izvajajo dejavnost na območju občine oziroma
ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Laško,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da so registrirani za izvajanje socialnohumanitarnih dejavnosti in delujejo najmanj
eno leto,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti,
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto.
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4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov: zagotovljena sredstva se razdelijo
v dveh skupinah:
– skupina A – 90% proračunskih sredstev (za izvajalce – organizacije in društva,
ki imajo sedež v Občini Laško),
– skupina B – 10% proračunskih sredstev (za izvajalce – organizacije in društva,
ki izvajajo dejavnost na območju občine oziroma ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Laško).
Merila in kriteriji so enaki za obe skupini:

8. Izid razpisa: izvajalci bodo o sofinanciranju programov obveščeni v roku petnajst dni po sprejeti odločitvi. Z izvajalci
socialno-humanitarnih programov bo župan Občine Laško sklenil letno pogodbo o
sofinanciranju.
9. Dodatne informacije: na tel. 03/733-87-20
(Jasna Kermelj).
Občina Laško

I. Dejavnost organizacije ali
društva
20 točk
– redna dejavnost (aktivnost čez
celo leto)
15 točk
– občasna dejavnost (občasna
aktivnost)
5 točk
II. Organizacija predavanja za
svoje člane
5 točk
III. Organizacija predavanja za
širše okolje
10 točk
IV. Strokovni izlet, ekskurzija
5 točk
V. Organiziranje prireditve v
Občini Laško
10 točk
VI. Izdaja glasila, biltena
10 točk
VII. Vsebina programa
40 točk
– jasnost postavljenih ciljev, ki so
v skladu s predmetom razpisa in
izhajajo iz potreb uporabnikov ter
so v interesu Občine Laško
10 točk
– nedvoumna opredelitev
uporabnikov
10 točk
– metode dela, strokovna
ravnanja in druge aktivnosti v
programu zagotavljajo doseganje
zastavljenih ciljev
10 točk
– jasno opredeljeni viri
financiranja
5 točk
5 točk
– jasno opredeljeni stroški
Društvo lahko doseže skupno
100 točk

javni natečaj
za izbiro turističnega spominka Mestne
občine Koper za leto 2007
1. Predmet javnega natečaja je izbor turističnega spominka Mestne občine Koper
za leto 2007.
2. Pogoji in merila:
Na natečaj se lahko prijavijo vse pravne
osebe ali samostojni podjetniki posamezniki. Vsak prijavitelj lahko sodeluje z večjim
številom izdelkov (spominkov), za vsak natečajni predlog mora posebej dostaviti vso
dokumentacijo, ki je navedena v besedilu
dokumentacije javnega natečaja.
Na natečaju lahko sodelujejo samo izdelki (spominki), ki prepoznavno in izvirno
predstavljajo:
– Mestno občino Koper, mesto, zaledje,
– kulturno in naravno dediščino,
– tradicijo in sodobno ustvarjalnost,
– turistične dejavnosti,
– so v fazi dokončanega izdelka,
– so prvič javno predstavljeni.
Prispele izdelke (spominke) bo ocenjevala petčlanska strokovna komisija v skladu
z naslednjimi merili:
– etnološka vrednost izdelka (0 – 10
točk),
– estetska in promocijska vrednost izdelka (0 – 10 točk),
– izvirnost izdelka (0 – 10 točk),
– uporabnost izdelka, cena in možnost
trženja izdelka (0 – 10 točk),
– celovitost izdelka (0 – 10 točk).
Vsak prijavljen izdelek lahko doseže maksimalno število 50 točk.
Strokovna komisija pri ocenjevanju
upošteva ves prispeli material: skice, tekstovne obrazložitve, fotografije in končne
izdelke.
3. Nagrade in njihove vrednosti:
Trije izdelki (spominki), ki jih bo strokovna komisija najbolje ocenila, bodo s strani
Mestne občine Koper odkupljeni za promocijske namene:
– izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila največje število
točk, bo v ustreznih količinah od Mestne
občine Koper odkupljen v višini do 1.000
EUR (z DDV),
– izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila drugo največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne
občine Koper odkupljen v višini do 500 EUR
(z DDV),
– izdelek (spominek), kateremu bo strokovna komisija dodelila tretje največje število točk, bo v ustreznih količinah od Mestne

5. Višina razpisnih sredstev za leto 2007:
10.015 EUR (2,399.994,60 SIT).
6. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija (obrazec za prijavo) je na voljo
v prostorih Oddelka za družbene dejavnosti
Občine Laško in na spletnih straneh Občine
Laško (www.lasko.si).
7. Način prijave in rok oddaje: izvajalci
morajo razpisno dokumentacijo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko, lahko pa jo
prinesejo osebno v vložišče Občine Laško.
Razpisna dokumentacija se pošlje v zaprti
kuverti z oznako »Za sofinanciranje socialno-humanitarnih društev – ne odpiraj« na
naslov: Občina Laško, Oddelek za družbene
dejavnosti, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Rok za oddajo razpisne dokumentacije je
sobota, 31. 3. 2007.
Posamezna prijava mora biti izdelana izključno na obrazcih za prijavo razpisne dokumentacije naročnika. Šteje se, da je prijava
prispela pravočasno, če je bila zadnji dan
roka za oddajo prijav oddana po pošti kot priporočena pošiljka ali zadnji delovni dan roka
osebno oddana v vložišče Občine Laško.

Št. 091-6/2006
Ob-5698/07
Na podlagi sklepa župana št. 091-6/2006
z dne 15. februarja 2007, Mestna občina
Koper objavlja

občine Koper odkupljen v višini do 250 EUR
(z DDV).
Strokovna komisija praviloma podeli tri
nagrade (prvo, drugo in tretjo), si pa pridružuje pravico, da podeli več nagrad iste
stopnje, če je število doseženih točk enako
pri večih izdelkih (spominkih).
Strokovna komisija bo zmagovalnemu
izdelku (spominku) podelila naziv »Turistični spominek Mestne občine Koper za leto
2007«, ki se ga kot takega lahko tudi ustrezno označi.
4. Rok in način oddaje prijav
Prijava na javni natečaj mora biti izdelana izključno na obrazcih, ki so sestavni
del dokumentacije. Prijava mora vsebovati
dokončan izdelek (spominek), 2 fotografiji
izdelka, izpolnjen prijavni obrazec z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami ter izpolnjeno prijavo o avtorstvu. V kolikor prijavitelj
prijavlja več izdelkov, mora za vsak posamičen izdelek izpolniti ločene obrazce.
Prijavitelji morajo svoje prijave vključno
z izdelkom (spominkom) oddati po pošti kot
priporočeno pošiljko najkasneje do 26. marca 2007 na naslov: Mestna občina Koper
(Turistična organizacija Koper), Verdijeva
ulica 10, 6000 Koper, ali jo do tega dne oddati v sprejemni pisarni Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, pritličje
desno, in sicer v času uradnih ur.
Prijave morajo biti oddane v zaprti ovojnici oziroma v ustrezni embalaži, z oznako
»Ne odpiraj – spominek 2007«. Na hrbtni
strani mora biti naveden naslov pošiljatelja. Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene, ustrezno embalirane in pravočasno oddane. Oddaja prijav pomeni, da
prijavitelj sprejema pogoje in merila javnega
natečaja.
5. Datum odpiranja prijav in obveščanje
o izidu javnega natečaja
Prijavitelji bodo o odločitvi strokovne
komisije seznanjeni najkasneje 30. dan po
sprejemu odločitve.
Na odpiranju prijav, ki ne bo javno, bo
strokovna komisija ugotavljala popolnost prijav, glede na zahtevana dokazila.
Razglasitev rezultatov natečaja bo javna, hkrati z razstavo vseh prijavljenih spominkov na natečaj. Rezultati javnega natečaja bodo objavljeni tudi na spletni strani
www.koper.si. Vsi prijavljeni spominki ostanejo v arhivu Mestne občine Koper.
Mestna občina Koper si pridržuje pravico, da nagrajenega spominka ne odkupi, če
se naknadno ugotovi, da avtor ne izpolnjuje
vseh pogojev iz natečaja oziroma je pri prijavi posredoval neresnične podatke.
Mestna občina Koper s podelitvijo nagrad spominkom ne odkupuje avtorskih pravic nad izdelki.
6. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo dokumentacijo: dokumentacija in
prijavnica je od dneva objave do izteka roka
za oddajo prijav dosegljiva na spletni strani
Mestne občine Koper, www.koper.si. Zainteresirani prijavitelji pa jo lahko v času uradnih
ur dvignejo tudi v sprejemni pisarni Mestne
občine Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Dodatne informacije dobite na Turistični organizaciji Koper, tel. 05/664-62-17.
Mestna občina Koper
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Javne dražbe
Št. 352-10/2006-16-04
Ob-5564/07
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
Statuta občine Laško (Ur. l. RS, št. 64/06
– uradno prečiščeno besedilo) in sklepa Občinskega sveta Laško št. 352-10/2006, z dne
31. 1. 2007, razpisuje
javno dražbo
za prodajo stanovanjskega objekta
s pripadajočimi zemljišči
I. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Laško, Mestna ulica
2, 3270 Laško, tel. 03/733-87-00 in faks
03/733-87-40.
II. Opis predmeta prodaje in izklicna
cena zanj: predmet prodaje je starejši stanovanjski objekt, z gospodarskim poslopjem
(lopo za orodje) in pripadajočimi zemljišči
na naslovu Lahomno 25, v Laškem. Objekt
etažnosti K+P+M je bil zgrajen med letoma
1950 in 1955. Lokacija je v vasi Lahomno,
neposredno ob regionalni cesti Laško-Šentjur, približno 3 km oddaljena od Laškega. Posest sestavljajo nepremičnine parc.
št. 430/1 pašnik v izmeri 833 m2 in parc.
št. 430/2 dvorišče v izmeri 383 m2, stanovanjska stavba 64m2, vpisani v z.k. vložku
217, k.o. Lahomno. Izklicna cena za nepremičnino znaša 52.627 EUR in ne vključuje
davka. Nepremičnina se prodaja po načelu
»videno – kupljeno«.
III. Najnižji znesek višanja je 420 EUR.
IV. Vrsta pravnega posla, ki je predmet
dražbe je prodajna pogodba, ki mora biti
sklenjena najpozneje v 30 dneh po zaključku javne dražbe.
V. Način in rok plačila kupnine: kupnino za nepremičnino iz tč. II kupec poravna
na TRR Občine Laško 01257-0100003220,
sklic 007141060 (domska oskrba), v osmih
dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa v enkratnem
znesku. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne
poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni pogodbi, se šteje
prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu celotne kupnine, poravnavi stroškov postopka
in overitvi pogodbe se bo kupcu nepremičnina izročila v last in posest.
VI. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba se bo vršila 28. marca 2007, v sejni sobi
Občine Laško, Mestna ulica 2, Laško, z začetkom ob 10. uri.

VII. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
na javni dražbi lahko sodeluje domača ali
tuja pravna ali fizična oseba, ki se pravočasno in pravilno prijavi, tako da:
– plača kavcijo in predloži dokazilo o njenem plačilu,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predloži izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev,
– fizične osebe predložijo veljaven osebni dokument in davčno številko,
– v primerih, ko se v imenu ponudnika
javne dražbe udeleži pooblaščenec, predloži neomejeno specialno pooblastilo, ki se
nanaša na predmet javne dražbe in ga je
podpisala fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne osebe, pri čemer mora biti podpis overjen pri notarju.
Vse listine, razen dokazil o plačilu kavcije, je potrebno predložiti v izvirniku ali pa
kopijo listine, overjeno pri notarju.
VIII. Varščina:
– Udeleženci, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene
nepremičnine za katero dražijo. Kavcijo nakažejo na TRR Občine Laško in pri tem
navedejo sklic 007141060. Račun je odprt
pri UJP Žalec.
– Udeležencem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se kavcija vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
– Kupcu se kavcija vračuna v kupnino.
V primeru, da kupec ne bi sklenil pogodbe
ali plačal kupnine, organizator javne dražbe
obdrži kavcijo.
IX. Ostali pogoji javne dražbe:
– Javna dražba bo ustna, v slovenskem
jeziku.
– Dražbo vodi predsednik komisije za
prodajo premoženja in je končana, ko voditelj dražbe trikrat ponovi najvišjo ponudbo za posamezno nepremičnino. Ugovore
proti dražbenemu postopku je mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik o poteku dražbe. Morebitne spore reši voditelj
dražbe.
– Komisija lahko do sklenitve pogodbe
postopek prodaje ustavi.
X. Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe lahko interesenti pridobijo na tel. 03/733-87-12 ali e‑naslovu: stanka.
jost@lasko.si. Po predhodnem dogovoru je
mogoč tudi ogled nepremičnine, ki je predmet javne dražbe.
Občina Laško
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Razpisi delovnih mest
Ob-5041/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno
prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2) objavlja
Občina Mežica javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
»podsekretar«.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem znanosti,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– 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,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen
pravniški državni izpit.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
vodstvene in organizacijske sposobnosti,
da poznajo delo z računalnikom v okolju
Windows in imajo opravljen vozniški izpit
B kategorije.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in
strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,

– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
Prijava mora vsebovati naslednje:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo 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,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Mežica pridobitev podatkov iz predhodne alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje
tudi kratek življenjepis in navedbo o tem,
katera druga znanja in veščine je kandidat
poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z
navedenima strokovnima izpitoma.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo
petih let s polnim delovnim časom z možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Mežica na Trgu svobode 1 v Mežici.
Formalno nepopolne in nepravočasne
vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto direktor občinske uprave«
na naslov: Občina Mežica, Trg svobode 1,
2392 Mežica, in sicer v roku 15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje: Olga Vršič (tel. 02/827-93-51).
Občina Mežica
Št. 010/3-1/2007
Ob-5062/07
Na podlagi 58. člena zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b, 4280 Kranjska Gora, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta na položaju
direktorja občinske uprave.
Za to uradniško delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v
nazivu podsekretar.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.

Naloge delovnega mesta:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na I. stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše projekte,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu
in nalogu župana.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
posebne pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem,
ekonomske, pravne ali druge smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj, ozirom tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe, vključno s pripravništvom v isti
stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je
bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero se oseba prijavlja, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika,
– znanje dveh tujih jezikov,
– znanja s področja vodenja in organizacije,
– sposobnost nastopanja v javnosti in
komunikacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire
na razpisano delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
z Zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava ter pogoje, določene v 2.
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2), v nadaljevanju ZJU:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. krajši življenjepis,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovne izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo o znanju uradnega jezika,
5. izjavo glede državnega izpita iz javne
uprave,
6. izjavo o znanju dveh tujih jezikov,
7. izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
8. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
9. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Kranjska Gora
pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
zaprti ovojnici z oznako »javni natečaj za
direktorja občinske uprave«, na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska ulica 1b,
4280 Kranjska Gora, v roku osem dni po
objavi tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let s polnim delovnim časom. Delo se bo
opravljalo v prostorih Občine Kranjska Gora,
v Kranjski Gori, Kolodvorska ulica 1b.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na telefonski številki 04/580‑98‑00 ali
04/580‑98‑19 (Egidija Košir Mrovlje).
Občina Kranjska Gora

– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjav
lja, da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz pete alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov na drugi stopnji,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana, v
nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj št. 1101-20/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance (www.sigov.si/mf/slov/index.htm).
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance

Št. 162/2007
Ob-5202/07
Javni raziskovalni zavod Nacionalni inštitut za biologijo, Ljubljana, na podlagi sklepa
Upravnega odbora NIB in v skladu z določili
22. člena Statuta objavlja javni razpis za
delovno mesto
pomočnika direktorja za prenos znanj
in tehnologij (m/ž).
Kandidat/-ka mora poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– da je doktor znanosti s področja biologije ali biotehnologije,
– da ima najmanj pet let izkušenj na delovnih mestih s področja dela, za katerega
bo odgovoren/a (virov financiranja znanstvenih idej pri njihovi komercializaciji, področja
industrijske lastnine, poznavanja značilnosti posameznih gospodarskih vej, v okviru
katerih poteka komercializacija znanj NIB,
javno-zasebnega partnerstva in sl.),
– da ima znanja in sposobnosti za pridobivanje in vodenje zahtevnih mednarodnih

projektov na znanstveno – raziskovalnem
področju,
– znanje angleškega jezika in pasivno
znanje vsaj še enega tujega jezika.
Mandat pomočnika direktorja traja do
poteka mandata direktorja, to je do 31. 12.
2009, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Delovno razmerje bo sklenjeno za delovni
čas krajši od polnega v trajanju 16 ur tedensko.
Kandidat/-ka bo imenovan/-a s pogojem,
da na njegovo imenovanje poda soglasje
Upravni odbor Nacionalnega inštituta za biologijo.
Kandidati/-ke naj pošljejo svoje prijave, z
dokazili o izpolnjevanju pogojev, na naslov:
Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot
111, 1000 Ljubljana, s pripisom: “Za razpis
pomočnika direktorja NIB”.
Rok za prijavo je 8 dni od objave raz
pisa.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 1101-20/2007/1
Ob-5207/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno ali 7 mesecev
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da 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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
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Št. 1101-22/2007/1
Ob-5209/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za 2 uradniški delovni mesti:
višji svetovalec v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
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Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da 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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjav
lja, da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz pete alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljala
v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in
drugih javnih prihodkov v Sektorju za upravni postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana,
v nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj št. 1101-22/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance (www.sigov.si/mf/slov/index.htm).
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24, o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-21/2007/1
Ob-5210/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
višji svetovalec v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih in davčnih zadev.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti in 8 mesecev delovnih
izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja),
– državni pravniški izpit.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da 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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajal-

cu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem pravniškem izpitu;
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjav
lja, da je državljan Republike Slovenije, da
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz pete alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov na drugi stopnji,
– zastopanje v postopkih upravnega
spora,
– pripravljanje odgovorov na tožbe in pritožbe v upravnem sporu ter pripravljanje
pritožb in izrednih pravnih sredstev,
– informiranje strank, vodenje evidenc in
priprava poročil,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za sistem davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov v Sektorju za upravni
postopek na II. stopnji s področja carinskih
in davčnih zadev, Vojkova 57, Ljubljana, v
nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj št. 1101-21/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo
o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za finance (www.sigov.si/mf/slov/index.htm).
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/369-63-24 o delovnem
področju razpisanega delovnega mesta pa
na tel. 01/369-67-92.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 36/2007
Ob-5229/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
Republika Slovenija Ministrstvo za pravo-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, dr.
Lovro Šturm, minister, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Kabinetu, v Ministrstvu
za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za
naziv svetovalec II;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev, v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti
ali doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje prostega delovnega
mesta:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;

4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: »DM 205« na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, za Pravno, kadrovsko in
splošno službo, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-40 (g. Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5230/07
Na podlagi prvega odstavka 27. člena in
57. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06, ZJU-UPB2) Občina Ilirska
Bistrica objavlja javni natečaj za uradniško
delovno mesto:
vodja Oddelka za družbene dejav
nosti.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
opravljajo v nazivu višji svetovalec I v občinski upravi Občine Ilirska Bistrica. Za navedeno delovno mesto je kraj opravljanja dela
Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za za naziv višji
svetovalec I,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– pasivno znanje enega svetovnega jezika,
– poznavanje uporabe računalnika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe. Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali
doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje – za področje družbenih dejavnosti:
– neposredna pomoč direktorju pri vodenju strokovnih nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja dela v oddelku in sodelovanje z drugimi oddelki ter organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Ilirska Bistrica
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki ih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu opravljal v nazivu višji svetovalec I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zased-
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bo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kako in kam vložiti prijavo
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto,
številka: 110-45/2006«, na naslov: Občina
Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250
Ilirska Bistrica, in sicer v roku 10 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Rok za prijavo začne teči z objavo v
Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: obcina.ilirska-bistrica@
ilirska-bistrica.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni, po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
kandidati dobite na tel. 05/714-13-61 (Tatjana Urbančič).
V tem besedilu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-5238/07
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda Gimnazija Ledina, Resljeva 12, Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice Gimnazije Ledina.
Kandidati/-tke morajo za imenovanje
na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI-UP-B4 (Ur. l. RS,
št. 98/05) in Zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F
(Ur. l. RS, št. 129/06). Kandidat/-ka mora
k prijavi predložiti program oziroma vizijo
razvoja ter dela zavoda. Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a za pet let. Predvideni začetek dela je 28. 5. 2007 oziroma v
skladu s sklepom o imenovanju. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev in o dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratek življenjepis in program oziroma vizijo razvoja ter dela zavoda za mandatno
obdobje pošljite najpozneje v osmih dneh
po razpisu na naslov: Svet Gimnazije Ledina, Resljeva cesta 12, 1124 Ljubljana, s
pripisom: »Prijava na razpis za ravnatelja/-ico«. O pomanjkljivih prijavah brez dokazil ne bo mogoče odločati. Kandidati/-ke
bodo pisno obvestilo o izbiri prejeli/-e v
zakonitem roku.
Gimnazija Ledina
Su 0106/2006
Ob-5239/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče
v Grosupljem, Grosuplje, Adamičeva 6, na
podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št 32/06 – UPB, v nadaljevanju: ZJU) objavljen javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika (eno delovno mesto).
Delovno mesto pravosodni sodelavec
je uradniško delovno mesto, ki se lahko
opravlja v nazivu pravosodni sodelavec II
in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat
bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanje informacij o stanju postopka,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc,
– sodelovanje pri izvajanju določil Sodnega reda,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje drugih pravil, določenih s
Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del.
Posebni pogoji, ki jih moramo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri,
– šest let in 8 mesecev delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu.
Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja
takega dela in stopnja izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Uradni list
RS, št. 32/06 – UPB), ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje,
določene v 2. odstavku 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, v
nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– 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 zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave:
– izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma da strokovnega izpita nima,
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma da
izpita nima,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi, kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov iz uradnih
evidenc na podlagi 139. člena Zakona o
upravnem postopku. V primer, da kandidat
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas z dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo »za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto pravosodni sodelavec – vodja
vpisnika« na naslov Okrajno sodišče v Grosupljem, Adamičeva 6, Grosuplje, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Grosupljem, tel. 01/788-83-13.
Okrajno sodišče v Grosupljem
Su 010601/2007-3
Ob-5242/07
Upravno sodišče RS objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v pravosodju – sodelavec
za sodno upravo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– izpit iz Sodnega reda,
– državni izpit iz javne uprave,
– 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,
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Na prosto mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega izpita iz Sodnega reda ter državnega izpita iz javne
uprave pod pogojem, da izbrani kandidat
oba izpita opravi v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del, skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sodelovanje pri izvajanju ter opravljanje nalog v zvezi s kadrovsko-personalnimi
zadevami ter drugimi zadevami s področja
sodne uprave (vodenje postopka nadzorstvenih pritožb),
– vodenje in urejanje interne knjižnice
sodišča.
Prednost bodo imeli kandidati z zelo
dobrim znanjem strojepisja (nad 280 udarcev/minuto) ter poznavanjem načina poslovanja ter notranje organizacije sodišč, zaradi zagotovitve čim hitrejše vključitve v delo
sodne uprave.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravnemu sodišču RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec v pravosodju – sodelavec
za sodno upravo opravljal v nazivu svetovalec v pravosodju III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec v pravosodju
II in svetovalec v pravosodju I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
in štirimesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravnega sodišča RS na sedežu sodišča v Ljub
ljani, Fajfarjeva 33.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.

na Davčnem uradu Kranj, Izpostava Radovljica
3. Davčni/-a kontolor/-ka v referatu za
kontrolo, odmero in obračun davkov in
drugih dajatev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
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,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
na Davčnem uradu Postojna
4. Vodja oddelka – višji/-a svetovalec/-ka v oddelku za splošne zadeve.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji-/a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– načrtovanje, organiziranje in nadziranje dela,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, informacij, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– priprava načrtov materialne podlage
dela,
– vodenje upravnih postopkov.
5. Vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka v referatu za fizične osebe.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske, upravne ali druge ustrezne
smeri,
– 4 leta delovnih izkušenj za najnižji naziv – višji-/a svetovalec/-ka III, ki se lahko
skrajšajo za tretjino v primeru univerzitetne
izobrazbe ali visoke strokovne izobrazbe s
specializacijo ali magisterijem.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kratek opis nalog:
– vodenje referata,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih upravnih in davčnih postopkih po pooblastilu.

Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje na naslov: Upravno sodišče RS,
Fajfarjeva 33, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: urad.uprlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Dodatne informacije je mogoče dobiti v uradu predsednika sodišča, tel.
01/470-01-00. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Upravno sodišče RS
Ob-5244/07
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS,
na Davčnem uradu Koper
1. Davčni/-a kontolor/-ka v referatu za
samostojne podjetnike.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
2. Svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka v
referatu za izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 1 leto delovnih izkušenj za najnižji naziv – svetovalec/-ka – izterjevalec/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga,
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti.
Kratek opis nalog:
– najzahtevnejše ugotavljanje premoženja in dohodkov dolžnika,
– pripravljanje sklepov iz premičnega
premoženja in vrednostnih papirjev,
– izvajanje najzahtevnejših rubežov in
vodenje javnih dražb,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
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na Davčnem uradu Dravograd
6. Višji/-a referent/-ka za administrativno izterjavo v referatu za izterjavo.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 6 mesecev delovnih izkušenj za najnižji
naziv – višji/-a referent/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Opis nalog:
– vodenje evidenc in priprava informacij
na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc,
– zahtevnejše ugotavljanje izvršljivosti
sklepa,
– pripravljanje sklepov o izterjavi na
osebne prejemke, denarna sredstva na računih dolžnika,
– ugotavljanje zaposlitve.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
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.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim poskusnim delom za delovno mesto pod št. 2, 4
in 5 ter 2–mesečnim poskusnim delom za
delovna mesta pod št. 1, 3 in 6.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o višji ravni znanja jezika
narodne skupnosti,
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo na
naslov, kjer se bo navedeno delovno mesto
tudi opravljalo:
– pod št. 1 in 2: DURS, DU Koper,
Ferrarska cesta 30, 6000 Koper ali na
gp.durs-kp@gov.si,
– pod št. 3: DURS, DU Kranj, Izpostava Radovljica, Prešernova cesta 10, 4000
Kranj ali na gp.durs-kr@gov.si,
– pod št. 4 in 5: DURS, DU Postojna, Vojkova ulica 7, 6230 Postojna ali na
gp.durs-po@gov.si,
– pod št. 6: DURS, DU Dravograd, Meža 10,
2370 Dravograd ali na gp.durs-dr@gov.si.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v šestdesetih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi natečaja se lahko obrnete na naslednje osebe na
davčnih uradih:
– pod št. 1 in 2: Lorijana Koljenšič, tel.
05/610-80-41,
– pod št. 3: Marja Štromajer, tel.
04/237-11-29,
– pod št. 4 in 5: Urška Baraga, tel.
05/721-13-26,
– pod št. 6: Damijana Pristovnik, tel.
02/872-30-11.
Davčna uprava RS
Št. 141/07
Ob-5343/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
1. svetovalec v Oddelku za odnose z
javnostjo, v Službi za splošne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
kmetijske, ekonomske ali družboslovne
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– 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;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.

Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja ukrepov
kmetijske politike;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv na področju odnosov z javnostjo;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem kmetijske politike in izkušnjami z delom s strankami.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi priloženih pisnih izjav oziroma dokazil in
pogovora z njimi ter s pomočjo morebitnih
drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Pri prijavi se sklicujte na št. 1100-5/2007.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat državni izpit iz javne
uprave, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava za delovno mesto mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj podeželja pridobitev
podatkov iz zgornje – 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijave vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in
veščin kandidata.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom in
3‑mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana.
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Formalno nepopolne vloge se v skladu z
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili na naslov: Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Služba za splošne zadeve, Oddelek za
kadrovske zadeve, Dunajska 160, 1000
Ljubljana z označbo »javni natečaj številka 1100-5/2007«, ali na elektronski naslov:
dunja.pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Obvestilo o
končanem izbirnem postopku bo objavljeno
na spletni strani http://www.arsktrp.gov.si/. O
izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478-92-62.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 478-90‑33.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano

Št. 1100-1/2007
Ob-5391/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v oddelku za upravno pravne zadeve s področja ukrepov kmetijske
politike (3 delovna mesta).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih lahko na delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prednost bodo imeli kandidati z izkušnjami z reševanjem upravno pravnih postopkov
na kmetijskem področju.
Delovno področje:
– sodelovanje ali pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje najzahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje v EU delovnih telesih;
– sodelovanje v delovnih skupinah;
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti s področja dela službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v oddelku za upravno pravne zadeve s področja ukrepov kmetijske politike«,
na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za kadrovske
zadeve, Dunajska 58, Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si, pri
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Št. 103-17/2007-4
Ob-5395/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2, 21/06, 23/06, 62/06,
68/06, 131/06 in 11/07; v nadaljevanju: ZJU)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec (Pravna služba).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– 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;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v
skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz
upravnega postopka mora kandidat opraviti
pred vodenjem in odločanjem v upravnih
postopkih.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem področja zdravstvene zakonodaje.
Delovno področje:
– 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;
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– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec v Pravni službi opravljal v nazivu višji svetovalec II z možnostjo
napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje,
Štefanova 5, Ljubljana.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v Pravni službi,
št. 103‑17/2007«, na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
poslana na elektronski naslov: ministrstvo.
zdravje@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si).
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 1711-07-468031/00
Ob-5403/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ministrstvo za notranje zadeve Republike
Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalca v Direktoratu za policijo in
druge varnostne naloge.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«,
– 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,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo, da ima opravljen izpit iz upravnega postopka,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,

– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje
zadeve pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence,
6. izjavo, da ima dovoljenje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Tajno« oziroma pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj opravilo varnostno preverjanje za
dostop do tajnih podatkov stopnje »Tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 87/01, 48/03, 101/03 in 28/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, Štefanova ulica
2, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec«, številka: 1100-13/2007
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani http://www.mnz.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi internega natečaja
daje Maja Javornik (tel. 428-42-78), informacije v zvezi z delovnim področjem pa
Zdravko Mele (tel. 428-40-65).
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 110-439/2006
Ob-5404/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v službi za odnose z javnostmi in promocijo (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
upravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prednostni kriterij: delovne izkušnje v
notranjeorganizacijskih enotah za odnose
z javnostmi.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojna oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje evidenc s področja dela,
– opravljanje drugih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih

(Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec«, na naslov: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Služba za
kadrovske zadeve, Dunajska 58, Ljubljana,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.
si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 478-90-33.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 032/2007-1401
Ob-5414/07
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 6/06 – UPB 2
in 131/06 – odl. US) župan Občine Ljutomer
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju:
direktor Občinske uprave Občine Ljutomer.
Za delovno mesto na položaju je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu sekretar, stopnja naziva II.
Opis del in nalog:
– neposredno vodenje občinske uprave,
organiziranje in koordiniranje dela v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi in drugi stopnji,
– koordiniranje dela oddelkov občinske
uprave ter skrb za delovno disciplino,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja občine,
– zagotavljanje opravljanja strokovnih in
drugih nalog, ki so skupne organom občinske uprave,
– pomoč pri vodenju občine,
– skrb za sodelovanje z upravno enoto in
drugimi organi v občini,
– vodenje uprave, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v
upravi,
– načrtovanje in organiziranje informiranja javnosti,
– zagotavljanje dostopa do informacij javnega značaja in skrb za stike z javnostjo,
– načrtovanje in organiziranje medobčinskega sodelovanja,
– vodenje letnih razgovorov in ocena
uradnikov na položaju vodij,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog občinske uprave po odredbi župana.
Poleg splošnih pogojev, določenih v
Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 6/06 – UPB 2 in 131/06 – odl. US),
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri,
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– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– 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,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje aktivno znanje angleškega ali nemškega
jezika ter poznavanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi na delovnem mestu
direktorja za določen čas 5 let s polnim delovnim časom.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave.
V primeru, da izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga
predstojnik lahko imenuje v naziv pod pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku enega
leta od dneva sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo 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,
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ljutomer pridobitev podatkov iz 4., 5. in 6. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Ljutomer.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto direktorja občinske uprave« ali na elektronski naslov:
obcina.ljutomer@ljutomer.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.

Stran

1378 /

Št.

19 / 2. 3. 2007

Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletni strani Občine Ljutomer.
Občina Ljutomer bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na
voljo na tel. 02/584-90-42 ali 02/584-90-59
(Damijana Belcl).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Ljutomer
Št. 110-3/2007
Ob-5415/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
gradbeni inšpektor v Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor,
v Območni enoti Ljubljana za nedoločen
čas s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali arhitekturne smeri,
– najmanj 3 leta delovnih izkušenj s
področja graditve objektov za kandidate
z univerzitetno izobrazbo oziroma 5 let
delovnih izkušenj s področja graditve
objektov za kandidate z visoko strokovno
izobrazbo,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– strokovni izpit (državni izpit iz javne
uprave),
– vozniški izpit B kategorije,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega strokovnega izpita (državni
izpit iz javne uprave), ga mora v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
V skladu z 12. členom Zakona o inšpekcijskem nadzoru je lahko za inšpektorja imenovana oseba, ki nima strokovnega izpita za
inšpektorja, če ima opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka, vendar mora opraviti strokovni izpit za inšpektorja v roku enega
leta od imenovanja za inšpektorja.
Delovne naloge:
– opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
na področju graditve objektov,
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– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z Zakonom o graditvi objektov,
Zakonom o inšpekcijskem nadzoru, Zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi,
– izvajanje ukrepov v skladu z Zakonom
o prekrških,
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja,
– samostojno oblikovanje poročil o stanju na področju dela,
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora ter
– nudenje strokovne pomoči.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe, datum
zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave ter o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil opravljen (če ga ima
kandidat opravljenega),
4. izjavo o strokovnem izpitu iz splošnega upravnega postopka, iz katere je razvidno kje in kdaj je bil opravljen,
5. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu
B kategorije,
6. izjavo, da izpolnjuje druge navedene
pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Inšpektoratu Republike Slovenije za okolje in prostor pridobitev
podatkov iz 6. točke iz uradne evidence.
V nasprotnem primeru bo moral kandidat
ustrezna dokazila predložiti sam.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu gradbeni inšpektor opravljal v nazivu
inšpektor III, z možnostjo napredovanja v
naziv inšpektor II in inšpektor I. Z izbrani
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor, Območne enote Ljubljana, na naslovu Vilharjeva cesta 33 ter na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in
ustnega razgovora.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za

javni natečaj – gradbeni inšpektor«, številka: »110-3/2007« na naslov: Ministrstvo
za okolje in prostor, Inšpektorat Republike
Slovenije za okolje in prostor, Oddelek za
organizacijo in kadre, Dunajska cesta 47,
1000 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: irsop.urad-lj@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja pokličite na tel. 01/420-44-98 (Suzana Bregar).
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 1101-3/2007
Ob-5527/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec (koordinator, m/ž) v
Sektorju za izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov ter podporo zakladniškemu
poslovanju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem družboslovne ali naravoslovne
smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– priprava navodil in strokovnega gra
diva,
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– opravljanje določenih nalog na področju plačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov,
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– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravi Republike Slovenije za javna plačila pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence oziroma iz
kadrovske evidence organa.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec (koordinator) opravljal
v nazivu višji svetovalec III, z možnostjo
napredovanja v višji naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
Uradu UJP, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 139/07) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec (koordinator), številka:
1101-3/2007, na naslov: Uprava Republike
Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta
48, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ema.tertnik@ujp.gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za javna
plačila: http://www.ujp.gov.si/
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi internega natečaja
daje Ema Tertnik, tel. 01/47-51-658.
Ministrstvo za finance
Uprava RS za javna plačila
Ob-5538/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 –
ZJU‑UPB2) Sodni svet Republike Slovenije,
Tavčarjeva 9, Ljubljana objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:

strokovni sodelavec Sodnega sveta
Republike Slovenije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– najmanj 8 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– znanje enega svetovnega tujega je
zika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma
pripravništvo opravljeno pri istem ali drugem
delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero oseba
kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:
– priprava pravnih stališč in izdelava
osnutkov odločb in predlogov za izvolitev
sodnikov,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno sestavljanje tožb in oblikovanje odgovorov na tožbe ter drugih vsebin
v upravnih in delovnih sporih,
– pregled in priprava gradiv za seje sodnega sveta,
– pisanje zapisnika na sejah sodnega
sveta,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– priprava poročil, analiz in informacij v
zvezi z delom sodnega sveta,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik ter priprava osnutkov odgovorov
strankam,
– priprava in obdelava statističnih po
datkov,
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog
po odredbi predsednika, sekretarja ali člana
sodnega sveta.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Sodnemu svetu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat ne bo imenovan v uradniški naziv, pač pa se mu bodo pravice oziroma dolžnosti določile glede na uradniški
naziv »višji pravosodni svetovalec III«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas do 31. 12.
2010 za delo na projektu Lukenda, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Sodnega sveta RS v Ljubljani, Tavčarjeva 9.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 117/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
strokovni sodelavec Sodnega sveta RS« na
naslov: Sodni svet RS, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije, na spletni strani Ministrstva za javno upravo, na Zavodu
za zaposlovanje in na oglasni deski sodne
stavbe na Tavčarjevi 9 v Ljubljani.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje sekretarka sodnega sveta: tel.
01/366-47-90.
Sodni svet Republike Slovenije
Su 10-02/2007-11
Ob-5539/07
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS,
št. 32/06 – UPB2) Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana,
p.p. 639, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec VS RS) – eno prosto delovno
mesto na delovno socialnem oddelku VS
RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani 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,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega je
zika,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču
Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto Višji
pravosodni svetovalec« na naslov: Vrhovno
sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčar-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
jeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: petra.tancek@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366‑42‑11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št. 110-10/2007/3
Ob-5544/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) v Službi za organiziranje vladnih zadev, v Sekretariatu
generalnega sekretarja, za opravljanje
strokovnih nalog s področja upravnega
poslovanja pri pripravi in koordinaciji
vladnih in drugih zadev za nedoločen čas
s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I.
Delovno področje:
– 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.
Zaželena znanja in izkušnje:
– poznavanje dela vlade in vladnih predpisov;
– poznavanje dela Državnega zbora RS
ter Državnega sveta RS in predpisov, ki urejajo njuno delo.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno

oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na sedem mesecev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in
prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za okolje in
prostor, v Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec, številka: 110-10/2007«
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor, in sicer
http://www.mop.gov.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Lea Veider, tel. 01/478-72-48.
Ministrstvo za okolje in prostor
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Št. 110-5/2007-2
Ob-5548/07
Župan Občine Sežana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2) in 20. člena Uredbe
o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v
pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06)
objavlja javni natečaj za uradniško delovno
mesto:
1. višji svetovalec – pravnik.
Kraj opravljanja dela: občinska uprava
Občine Sežana.
Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji
svetovalec.
Delo se opravlja v nazivu: višji svetovalec II, I.
Javni uslužbenec na tem delovnem mestu bo javne naloge izvrševal v nazivu višji
svetovalec II.
Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
Število prostih delovnih mest: 1.
Poleg splošnih določenih z zakonom,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– naziv, v katerem se lahko opravljajo
naloge na uradniškem delovnem mestu
oziroma največ za dve stopnji nižji naziv
od najnižjega naziva, v katerem se lahko
opravljajo naloge na uradniškem delovnem
mestu;
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
pravne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– poskusno delo štiri mesece.
Poleg splošnih pogojev veljajo za kandidate tudi pogoji iz 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2).
Delovno področje:
– skrbi za zakonsko usklajenost odlokov
in drugih pravnih aktov s področja delovanja
občine in sodeluje pri njihovi pripravi,
– spremlja in ažurira kriterije in merila
za normativno urejanje področja delovanja
občine,
– po pooblastilu župana zastopa občino pred sodišči v delovnih, gospodarskih in
ostalih sporih in postopkih,
– opravlja pravne zadeve s področja gospodarstva in negospodarstva, predvsem s
področja premoženjsko pravnih, stanovanjskih in komunalnih zadev,
– pravno svetuje županu, direktorju občinske uprave in zaposlenim delavcem,
– spremlja zakonodajo in seznanja delavce uprave o spremembah zakonodaje in
o posledicah, ki iz teh sprememb sledijo.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. izjavo, da izpolnjuje pogoje za zasedbo delovnega mesta:
– izjavo o zahtevani stopnji izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum zaključka izobraževanja
ter ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
2. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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
6 mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

pogodbe o zaposlitvi z izbranim kandidatom.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so upo
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Sežana

– da ima opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, iz katere je razvidno kje in
kdaj je bil opravljen – če ga ima kandidat
opravljenega;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Sežana, pridobitev podatkov iz 2. točke, iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Natečajna komisija bo izbirni postopek
opravila v več fazah, tako da bo preverjala strokovno usposobljenost kandidata v I.
fazi na podlagi dokumentacije, ki jo predloži
kandidat, in v II. fazi z ustnim razgovorom
s kandidati.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
opravljenim pravniškim državnim izpitom.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II z možnostjo napredovanja v
višji svetovalec I.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih uslužbencih lahko za navedeno delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem, da bodo v primeru izbora
na delovno mesto navedeni izpit opravile
najkasneje v enem letu od imenovanja v
naziv.
Prav tako lahko za delovno mesto kandidirajo osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku enega leta od razporeditve na
delovno mesto.
V skladu s prvim odstavkom 167. člena
Zakona o javnih uslužbencih se kandidatu,
ki ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka za enako stopnjo izobrazbe,
strokovni izpit za izvrševanje posebnih dolžnosti in pooblastil, pravniški državni izpit
ali je uspešno opravil natečaj za zaposlitev
v institucijah EU, se prizna del strokovnega
izpita za imenovanje v naziv iz javne uprave,
ki vsebinsko ustreza že opravljenem izpitu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici s pripisom: »Javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
DM – Višji svetovalec – pravnik«, na naslov: Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina@sezana.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje višja svetovalka II Špela Turk, tel.
05/731-01-06 in direktor občinske uprave
Marko Kukanja, tel. 05/731-01-02.
Obvestilo o končanem postopku javnega
natečaja z navedbo, ali je bil v natečajnem
postopku izbran kandidat za prosto delovno mesto, se objavi na spletni strani Občine Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana:
http://www.sezana.si.
Neizbranim kandidatom se izda in vroči
sklep najkasneje v roku 8 dni po sklenitvi
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Št. 1001-8/2007/2
Ob-5586/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska
cesta 48, Ljubljana objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
evropske zadeve in investicije v Ministrstvu za okolje in prostor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem naravoslovne, tehnične, družboslovne
ali druge ustrezne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in
prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
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RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in
pravosodnih organih, Ur. l. RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet
(št. 906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni
na spletni stani Ministrstva za javno upravo -http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju
in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Dunajska cesta 48.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za evropske zadeve in investicije v Ministrstvu za
okolje in prostor bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno

upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478‑16‑70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e‑upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 110-32/2007-31111
Ob-5699/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na
podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike
mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št. 64/01,
59/02 in 82/04 – odločba US):
– dve prosti mesti članov Stalnega
arbitražnega sodišča v Haagu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– največji moralni ugled, nepristranskost
in neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
mednarodnega prava,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Št. 34/2007
Ob-5052/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03)
ter na podlagi Odloka o spremembah in
dopolnitvah odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Uradni list RS,
št. 102/05) objavlja
javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zasedenega stanovanja na Tesarski 5b,
Kočevje, stanovanje št. 15/IV po metodi
javne ponudbe
1. Predmet prodaje:
Nepremičnina, in sicer trosobno stanovanje na naslovu Tesarska 5b, Kočevje, stanovanje št. 15/IV, ležeče na parceli št. 1352/2,
nepremičnina 115.E, vložek št. 2471/43, k.o.
Kočevje.
Nepremičnina ni prosta oseb (najemno
razmerje za nedoločen čas).
Lastnik: Republika Slovenija.
2. Izklicna cena: izklicna cena za navedeno nepremičnino, ki je predmet javne prodaje, znaša 50.075,11 EUR.
3. Način in rok plačila kupnine: kupec
poravna kupnino najkasneje v roku 8 dni po
obojestranskem podpisu pogodbe. Plačilo
kupnine v tem roku je bistvena sestavina
pravnega posla.
4. Prehod lastništva: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice na nepremičnini.
5. Varščina
Ponudniki morajo pred oddajo ponudb
vplačati varščino v višini 10% od navedene
izklicne cene, in sicer: 5.007,51 EUR.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972 (Ministrstvo za pravosodje).
Sklicna
številka:
18
20117-7201001-6731-2007.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani varščini.
Varščina bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa brez obresti vrnjena v roku 30 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
6. Drugi pogoji:
– nepremičnina je naprodaj po načelu
»videno-kupljeno«;
– upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale zahtevane pogoje in bodo enake ali višje od izklicne prodajne cene;
– v skladu s petim odstavkom 80.f člena
Zakona o javnih financah (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 110/02)
ima oseba, ki zasedeno stanovanje uporablja, pod enakimi pogoji predkupno pravico;
– ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 10 dni od
roka za predložitev ponudb;
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo;

– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana;
– izbrani ponudnik oziroma kupec mora
nepremičnino prevzeti v roku 15 dni od plačila celotne kupnine, ob prevzemu se podpiše primopredajni zapisnik;
– davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec;
– naročnik v skladu s petim odstavkom
5. člena Zakona o davku na dodano vred
nost (Uradni list RS, št. 117/06 – ZDDV-1)
ni zavezanec za plačilo DDV;
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena. Najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno;
– Vlada RS ali stalna komisija za vodenje in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Ministrstva za pravosodje s
soglasjem predstojnika lahko do sklenitve
pravnega posla postopek prodaje ustavita,
pri čemer so ponudniki upravičeni do povrnitve stroškov v višini izkazanih stroškov za
prevzem dokumentacije.
7. Dokumentacija
Ponudniki bodo s podrobnejšimi pogoji
seznanjeni iz dokumentacije predmetne javne ponudbe, ki jo lahko zahtevajo od dneva
objave javne ponudbe v Uradnem listu RS
do izteka roka za oddajo ponudb, med 10.
do 12. uro, razen dni, ko državni organi ne
delajo, in sicer na naslednjem naslovu: Ministrstvo za pravosodje, Služba za pravne,
kadrovske in splošne zadeve, Glinška 12,
Ljubljana. Kontaktna oseba: Anže Kromar,
tel. 01/369-57-90.
Ponudniki morajo za dvig dokumentacije
predložiti pisno zahtevo za dvig dokumentacije z navedbo osnovnih podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna številka, tel. št.) ter
dokazilo o vplačilu 4,17 EUR.
Znesek in način plačila za dokumentacijo:
Znesek: 4,17 EUR.
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972 (Ministrstvo za pravosodje).
Sklicna
številka:
18
20117-7201001-6731-2007.
8. Ogled nepremičnine: ogled nepremičnine, ki je predmet prodaje, je mogoč od
dneva objave javne ponudbe do izteka roka
za oddajo pisnih ponudb po predhodnem
dogovoru z najemnikom stanovanja, Bojanom Šobrom, tel. 01/895-11-44.
9. Predložitev ponudb
Ponudbe je potrebno predložiti do vključno 19. 3. 2007, najkasneje do 14. ure.
Ponudbe morajo biti podane v pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno na
naslov naročnika: Ministrstvo za pravosodje
RS, Župančičeva 3 – Vložišče, 1000 Ljubljana.
10. Rok vezanosti na ponudbo: ponudniki so vezani na ponudbo najmanj do 2. 7.
2007.
11. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb

Javno odpiranje ponudb bo dne 20. 3.
2007 ob 10. uri, na naslovu: Ministrstvo za
pravosodje, Služba za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Glinška 12, Ljubljana.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji izročiti pisna pooblastila za
sodelovanje na javnem odpiranju.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotni na javnem odpiranju ponudb, morajo
pred pričetkom odpiranja ponudb, komisiji
izročiti na vpogled dokument s fotografijo,
katerega je izdal državni organ.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-5339/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) in
s pooblastilom Vlade Republike Slovenije,
objavlja
prodajo nepremičnin
po metodi javnega zbiranja ponudb
1. Predmet prodaje so nepremičnine:
parc. št. 583/2, sadovnjak v izmeri 242 m²,
parc. št. 583/4, sadovnjak v izmeri 664 m²,
parc. št. 584/7, dvorišče v izmeri 1873 m²,
parc. št. 584/10, dvorišče v izmeri 202 m² in
parc. št. 597/3, travnik v izmeri 211 m², k.o.
Fram, ki v naravi predstavljajo zemljišče, ki
je bilo nekdaj v uporabi Mladinskega doma
Tone Kozel v Framu. Skupna izmera parcel
je 3192 m².
Parc. št. 584/7 in 597/3, k.o. Fram sta
pripisani k vl. št. 485, medtem ko parc.
št. 583/2, 583/4, k.o. Fram predstavljata del
parc. št. 583, k.o. Fram, parc. št. 584/10, k.o.
Fram pa predstavlja del parc. št. 584/9, k.o.
Fram, ki sta v postopku parcelacije, vendar
odločba o parcelaciji še ni dokončna.
V skladu z lokacijsko informacijo
št. 3501/237-2006 z dne 27. 7. 2006, ki jo
je izdala Občina Rače-Fram, Oddelek za
okolje in prostor so parcele opredeljene kot
stavbna zemljišča, od katerih je možna gradnja samo na parc. št. 583/2 in 583/4, k.o.
Fram.
2. Izhodiščna cena je 42.000 EUR in je
določena v skladu s Poročilom o vrednotenju tržne vrednosti lastninskih pravic do nepremičninske posesti, ki ga je izdelal Jožef
Murko, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti
nepremičnin, vpisan v register Slovenskega
inštituta za revizijo.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročiti na
naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »nakup nepremičnin, zap.
št. 466-28/2005«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni od
objave.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 3311-7141998-20070000. Uspelemu
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ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 15 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je najvišja ponujena
kupnina. V primeru, da prispe več enakih ponudb, ki bodo najugodnejše, bo prodajalec
postopal po pravilih javne dražbe (Uredba
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin,
Ur. l. RS, št. 12/03).
10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis v 15 dneh po odpiranju pisnih
ponudb. Rok za plačilo kupnine je 8 dni od
sklenitve pogodbe oziroma v več obrokih,
kolikor bo neplačani del kupnine zavarovan
z nepreklicno bančno garancijo na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena sestavina
kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami
oziroma DDV, stroške overovitve pogodbe
in zemljiškoknjižnega dovolila in eventuelne
druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške
v zvezi s prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62
(Jožica Ložar). Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 108-60/2005/38
Ob-5340/07
Po sklepu ministra za šolstvo in šport,
št. 108-60/2005/37 z dne 13. 2. 2007 Ministrstvo za šolstvo in šport objavlja
javni poziv
za predlaganje člana Strokovnega sveta
za splošno izobraževanje
1. Po 22. členu in 24. členu Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo), Strokovni svet Republike
Slovenije za splošno izobraževanje sestavljajo strokovnjaki s področja predšolske vzgoje,
osnovnošolskega izobraževanja in splošnega srednjega izobraževanja, strokovnjaki s
področja humanistike, družbenih ved, naravoslovja, tehnike in umetniških disciplin.
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2. Zaradi odstopa člana, ki je pokrival
področje družbenih ved, pozivamo univerze,
samostojne visokošolske zavode, strokovna
združenja in društva strokovnih delavcev s
področja družbenih ved, da podajo predloge za člana Strokovnega sveta za splošno
izobraževanje.
3. Za posameznega predlaganega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in priimek; dan, mesec,
leto in kraj rojstva; končano izobrazbo; poklic, za katerega je usposobljen; ime organizacije, kjer je zaposlen in delo, ki ga
opravlja; izjavo predlaganega kandidata,
da se strinja s kandidaturo; kratko utemeljitev predloga.
4. Predlog pošljite v zaprti ovojnici do
12. 3. 2007 na naslov: Republika Slovenija,
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za razvoj šolstva, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, s
pripisom »kandidiranje za člana Strokovnega sveta za splošno izobraževanje.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 478-10/2007/11
Ob-5871/07
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
2. Predmet javne ponudbe: oddaja v
najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija, ki obsega poslovne prostore,
št. S-0.1, S-0.2 in S-0.3 v skupni izmeri
24,80 m2, mesečna najemnina 1.240 EUR.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi. Dodatne informacije na
Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, mag.
Nataša Oven, tel. 01/478-18-79.
4. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore izstavljal mesečne račune za najemnino
do 8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši ponudnik pa je dolžan plačati najemnino v roku 15 dni od izdaje računa na
podračun enotnega zakladniškega računa
št.: 01100-1006214304. Položena varščina
se šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija ki obsega poslovne
prostore, št. S-0.1, S-0.2 in S-0.3, v zgradbi
– objekt S 7, v skupni izmeri 24,80 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207.
5. Prehod posesti: posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo poslovnega prostora.
6. Višina varščine: pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino položiti
varščino v višini 124 EUR, na račun št.:
01100-6300109972, sklic (sklicna številka
navedena v točki 4) z navedbo namena nakazila: MMP Središče ob Dravi. Po opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni

ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku 30
dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnin: oddaja v najem
opremljenega poslovnega prostora Špedicija, ki obsega poslovne prostore, št. S-0.1,
S-0.2 in S-0.3, v objektu S 7, v skupni izmeri
24,80 m2, dne 12. 3. 2007 od 9. do 12. ure.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
za nepremičnino pod točko 2.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
19. 3. 2007 do 9. ure na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javnega ponudbe: oddaja ponudbe za javno ponudbo za oddajo poslovnega prostora na MMP Središče ob Dravi,
številka zadeve: Številka: 478-10/2007/11,
oznaka: “Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za nakup iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor je 100
EUR. Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana dne 22. 3. 2007 ob 9. uri.
9. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik.
10. Javna ponudba velja do 30. 4.
2007.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne ponudnikom
stroške v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 478-10/2007/39
Ob-5872/07
Na podlagi 60. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 12/03 in 77/03) Ministrstvo za javno
upravo razpisuje
javno ponudbo
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana.
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2. Predmet javne ponudbe:
a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega
poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skup
ni izmeri 28,60 m2, mesečna najemnina
2.087,80 EUR;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega
poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,60 m2, mesečna najemnina
2.087,80 EUR;
c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega
poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,82 m2, mesečna najemnina
2.103,86 EUR;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega
poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6 v skupni izmeri 28,82 m2, mesečna najemnina
2.103,86 EUR.
K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni ponudbi. Dodatne informacije na
Ministrstvu za javno upravo, Direktoratu za
investicije, nepremičnine in skupne službe
državne uprave, Tržaška 21, Ljubljana, mag,
Nataša Oven, tel. 01/478-18-79.
4. Način in rok plačila
Najemodajalec bo za poslovne prostore
izstavljal mesečne račune za najemnino do
8. v mesecu za tekoči mesec, najugodnejši
ponudnik pa je dolžan plačati najemnino
v roku 15 dni od izdaje računa na podračun enotnega zakladniškega računa št.:
01100-1006214304. Položena varščina se
šteje v plačilo prve najemnine.
Najemnik bo poleg najemnine plačeval
še obratovalne stroške. Obratovalni stroški obsegajo predvsem stroške ogrevanja,
dnevnega čiščenja, vodarine in kanalščine,
elektrike, odvoza smeti, varovanja in morebitne druge stroške, ki jih z uporabo povzroča najemnik.
a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3,
v skupni izmeri 28,60 m2, sklicne številke 18
31119-7103018-75600207;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3,
v skupni izmeri 28,60 m2, sklicne številke 18
31119-7103018-75600207;
c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S
3, v skupni izmeri 28,82 m2, sklicne številke
18 31119-7103018-75600207;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S
3, v skupni izmeri 28,82 m2, sklicne številke
18 31119-7103018-75600207.
5. Prehod posesti: posest preide na najemnika z opravljeno primopredajo nepremičnine.
6. Višina varščine: pred ponudbo morajo ponudniki za nepremičnino položiti
varščino v višini 211 EUR, na račun št.:
01100-6300109972, sklic (sklicna številka
navedena v točki 4) z navedbo namena nakazila: MMP Starod. Po opravljeni javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni ponudbi
ne uspejo, varščina vrne v roku 30 dni brez
obresti.

Ob-5390/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarjev:
– 19. 3. 2007 prične s poslovanjem notarka Dragica Papež v Ljubljani, Opekarska
cesta 5.
– 1. 4. 2007 prične s poslovanjem notarka Ines Bukovič v Mariboru, Ul. Vita Kraigherja 5.
– 1. 4. 2007 prične s poslovanjem notarka Ksenija Košar Bratuša v Mariboru, Cankarjeva ulica 6f.
Notarska zbornica Slovenije

7. Ogled nepremičnin:
Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega poslovne
prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3, v
skupni izmeri 28,60 m2, dne 13. 3. 2007 od
9. do 12. ure;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S 3,
v skupni izmeri 28,60 m2, dne 13. 3. 2007
od 9. do 12. ure;
c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S
3, v skupni izmeri 28,82 m2, dne 13. 3. 2007
od 9. do 12. ure;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega poslovne prostore, št. Š4, Š5 in Š6, v objektu S
3, v skupni izmeri 28,82 m2, dne 13. 3. 2007
od 9. do 12. ure.
8. Način, mesto in čas oddaje ponudbe
za nepremičnino pod točko 2.
Upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene v zaprtih kuvertah najkasneje do
19. 3. 2007 do 9. ure na naslov: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana – glavna pisarna.
Na sprednji strani kuverte mora biti navedeno: predmet javnega ponudbe: Oddaja
ponudbe za javno ponudbo za oddajo poslovnega prostora na MMP Starod, številka
zadeve: Številka: 478-10/2007/39, oznaka:
“Ne odpiraj – Ponudba!”.
Na zadnji strani kuverte mora biti naveden naziv in naslov ponudnika.
Ponudbe lahko predložijo fizične in pravne osebe.
V primeru, da bo ponudbo za nakup iste
nepremičnine poslalo več ponudnikov, se bo
med ponudniki, ki bodo izpolnjevali pogoje,
opravila ustna licitacija. Najmanjši dvig mesečne najemnine za poslovni prostor je 100
EUR. Morebitna licitacija bo na naslovu: Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana dne 21. 3. 2007 ob 9. uri.
9. Pogoji za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo svoji ponudbi priložiti:
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke),
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– registracijo za poslovno dejavnost, za
katero se oddajajo poslovni prostori,
– pooblastilo za sodelovanje na ponudbi,
če je oseba zastopnik.
10. Javna ponudba velja do 30. 4. 2007.
11. Ustavitev postopka: vlada ali komisija
s soglasjem predstojnika lahko ustavi postopek javne ponudbe do sklenitve pravnega posla, pri čemer se povrne ponudnikom
stroške v višini izkazanih stroškov.
Ministrstvo za javno upravo

Stran

Ob-5413/07
Interdom nepremičninska hiša d.o.o.,
Slovenska 19, Ljubljana, objavlja na podlagi pooblastila lastnika, družbe Finnal NF
d.o.o. Ljubljana
zbiranje ponudb
za prodajo premoženja
1. Predmet zbiranja ponudb: nepremičnina – pisarniški poslovni prostori na Slovenski 55 v Ljubljani, v skupni izmeri 1.066 m2.
Prostore v naravi sestavljata dve pisarniški etaži, s skupnim samostojnim vhodom
s strani Slovenske ceste in recepcijo. Prostori so bili v letu 2007 v celoti prenovljeni.
Podrobnejša dokumentacija se nahaja na
sedežu pooblaščenca.
2. Pogoji:
– Celotno premoženje je naprodaj po sistemu videno – kupljeno. Možen je tudi nakup dela nepremičnine, in sicer posamične
etaže s pripadajočim deležem na skupnih
prostorih in napravah.
– Nepremičnina – poslovni prostor na
Slovenski cesti 55, zemljiškoknjižno še ni
urejena, vpis etažne lastnine je v postopku.
– Kupec mora poravnati vse stroške v
zvezi z davčnimi obveznostmi pri prodaji
premoženja ter vse stroške v zvezi s prenosom lastninske pravice.
– Ponudnik naj ponudi ceno in rok plačila, ki ne sme biti daljši kot 15 dni po sklenitvi
prodajne pogodbe, oziroma obliko zavarovanja plačila kupnine, kolikor bi ponujeni rok
bil daljši od 15 dni.
– Ponudnik je lahko pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za pridobitev lastninske pravice na nepremičninah, ki se nahajajo v Republiki Sloveniji.
– Ponudbe sprejemamo do 21. 3. 2007
do 12. ure na naslovu: Interdom nepremičninska hiša d.o.o., Slovenska 19, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z navedbo »Zbiranje ponudb – poslovni prostor Finnal NF d.o.o.«
– Predmet ponudbe mora vsebovati
predmet nakupa, ceno in rok plačila skladno s pogoji razpisa.
– Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
sklene pogodbe o prodaji premoženja z nobenim od ponudnikov.
– Javno odpiranje ponudb bo 22. 3. 2007
ob 9.30 na sedežu družbe Interdom nepremičninska hiša na Slovenski 19 v Ljubljani.
– Ogled nepremičnine ali vpogled v celotno dokumentacijo je mogoč po predhodnem
dogovoru s Franom Tošem, tel. 041/622-413,
Sušnik Primožem, tel. 041/704-864.
Interdom nepremičninska hiša d.o.o.
Ob-5042/07
Na podlagi drugega odstavka 20. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec
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(Uradno glasilo, št. 5/05), v skladu s 24.
členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS, št. 2/04) Občina Bovec
objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Bovec
I. Poziv novim zavezancem
Občina Bovec poziva nove zavezance iz
9. člena Odloka o turistični taksi v Občini Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj na
območju Občine Bovec) k oddaji podatkov.
Novi zavezanci so dolžni podatke vpisati v
predpisani priloženi obrazec in jih do vključno 15. 3. 2007 poslati na naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec.

OBRAZEC ZA POSREDOVANJE PODATKOV, KI BODO OSNOVA ZA IZRAČUN PAVŠALNEGA ZNESKA TURISTIČNE TAKSE V Občini Bovec
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Bovec (zavezanca):
____________________________________________________________________
Naslov stalnega bivališča zavezanca: _______________________________________
Matična številka: ___________________ Davčna številka: _____________________
Telefonska številka: __________________
Naslov počitniške hiše/stanovanja: _________________________________________
Uporabna površina počitniške hiše/stanovanja: ______ m2 Število ležišč: __________
Kraj in datum: ___________________ Podpis zavezanca: ____________________

II. Poziv zavezancem, ki uveljavljajo
oprostitvene razloge
Občina Bovec poziva tudi vse zavezance
po 9. členu Odloka o turistični taksi v Občini
Bovec (lastnike počitniških hiš in stanovanj
na območju Občine Bovec), da v primeru
obstoječih oprostitvenih razlogov iz druge
alinee 7. člena Odloka lahko do postavljenega roka podajo vlogo za delno/polno oprostitev plačila letnega pavšalnega zneska
turistične takse za leto 2006. Iz preteklih
izpolnjenih obrazcev se upoštevajo zgolj
podatki o uporabni površini in številu ležišč,
medtem ko vloge za morebitno oprostitev
niso prenosljive na naslednje leto in je njihovo upravičenost treba izkazovati vsako leto
sproti za preteklo leto.
Morebitne vloge z oprostitvenimi razlogi
in utemeljitvijo pošljite na naslov: Občina
Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230 Bovec
do vključno 15. 3. 2007.
Odlok o turistični taksi v Občini Bovec
ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na
spletni strani Občine Bovec: www.bovec.
net/obcina. Za kakršna koli pojasnila smo
vam na voljo na tel. 05/38-41-911 (kontaktna
oseba: Cecilija Ostan).
Občina Bovec
Št. 352-0008/2007
Ob-5233/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.i člena Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 127/06-ZJZP),
60. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in

občin (Ur. l. RS, 12/03 in 77/03), 109. člena
Statuta Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05
– uradno prečiščeno besedilo) in 6. člena
Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v
najem (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
javno ponudbo
za oddajo poslovnega prostora v najem
1. Naziv in sedež organizatorja javne ponudbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta najema: predmet najema je poslovni prostor – pisarna št. 1 in
pisarna št. 6, v skupni izmeri 33,33 m², v
objektu na naslovu Trg svobode 11, Sevnica, last Občine Sevnica. Poslovni prostor ni
opremljen; izbrani ponudnik ga mora opremiti sam. V poslovnem prostoru je možnost
priključitve na telefonsko omrežje. Najemnik
poslovnega prostora ima v souporabi skupni
WC, hodnik ter stopnišče.
3. Višina najemnine: najemnina je določena v skladu s 17. členom Odloka o oddajanju poslovnih prostorov v najem (Ur. l.
RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo) in znaša za namembnost po 1. skupini
76,59 EUR oziroma 18.354,03 SIT mesečno
oziroma za namembnost poslovnega prostora po 2. skupini 131,30 EUR oziroma
31.464,73 SIT mesečno. V ceno najemnine
niso všteti tekoči stroški (elektrika, čiščenje,
kurjava…).
4. Namembnost poslovnega prostora:
namembnost poslovnega prostora je opredeljena v 1. skupini (zdravstveno varstvo,

varstvo mladine in socialno varstvo; izobraževanje in naravno raziskovalne dejavnosti;
varovanje kulturnih dobrin; kulturno umetniške in kulturno-izobraževalne dejavnosti;
državni organi in organi lokalne skupnosti;
politične organizacije in društva; javne svetovalne službe) ali v 2. skupini (proizvodne
dejavnosti; storitvene dejavnosti) po odloku.
5. Čas za katerega se poslovni prostor
daje v najem: poslovni prostor se daje v
najem za nedoločen čas.
6. Pogoji za udeležbo na javni ponudbi:
Udeleženec javne ponudbe:
– mora biti državljan članice Evropske
unije ali pravna oseba registrirana v državi
članici Evropske unije,
– ponudnik mora ponudbi priložiti potrdilo o državljanstvu in s.p.-ja oziroma registraciji dejavnosti (priglasitveni list iz davčne
evidence ali izpis iz sodnega registra oziroma potrdilo iz katerega je razvidno, katero
dejavnost opravlja).
Vse listine je treba priložiti v izvirniku ali
pa kopijo listine, ki je overjena.
7. Naslov in rok za zbiranje ponudb: ponudniki morajo osebno ali po pošti predložiti organizatorju pravilno prijavo – ponudbo najkasneje do 19. 3. 2007 do 8. ure na
naslovu organizatorja, Glavni trg 19a, 8290
Sevnica, v vložišče (soba št. 215) v drugem nadstropju stavbe. Ponudba mora biti
vložena v zaprti kuverti s pripisom »Javna
ponudba – Najem poslovnega prostora« ter
z navedbo ponudnika.
Nepravočasno prispele in nepopolne vloge se zavržejo.

19 / 2. 3. 2007 /

1387

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

8. Rok, v katerem bodo ponudniki obveščeni o izbiri: o izbiri ponudnika bodo
vsi udeleženci javne ponudbe obveščeni najkasneje v roku 30 dni po sprejemu
odločitve o oddaji poslovnega prostora v
najem.
9. Informacije o podrobnejših pogojih:
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne ponudbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Alenki Šintler, tel.
07/81-61-232.
Imenovana komisija za vodenje postopka javne ponudbe lahko s soglasjem
predstojnika Občine Sevnica postopek
ustavi do sklenitve pravnega posla.
10. Ogled: po predhodnem dogovoru
je mogoč ogled poslovnega prostora, ki je
predmet javne ponudbe.
Občina Sevnica

Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, 1310
Ribnica, z oznako: »Javna ponudba za
nakup stanovanja – ne odpiraj!«.
Ponudbe, ki bodo prispele po razpisanem roku (nepravočasne ponudbe), nepopolne ponudbe ali nepravilno opremljene
in označene ponudbe, komisija ne bo upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike.
9. Odpiranje ponudb bo komisijsko.
Javno odpiranje ponudb bo naslednji dan
po poteku roka za oddajo ponudbe, to je
20. 3. 2007 ob 12. uri v sejni sobi Občine
Ribnica. Najugodnejši ponudnik bo tisti, ki
bo ponudil najvišjo ponujeno kupnino nad
ceno po tej ponudbi.
Pred začetkom odpiranja ponudb morajo navzoči predstavniki ponudnikov predložiti pisna pooblastila za zastopanje ponudnika.
Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika bo izdan najkasneje v roku 8 dni
po izjavi predkupnega upravičenca glede
sprejema ponudbe.
10. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja cena.
11. Kupnino bo najugodnejši ponudnik dolžan poravnati v roku 8 dni od
dneva podpisa prodajne pogodbe na
transakcijski račun Občine Ribnica, št.:
01304‑0100005476, sklic: 00 DŠ 720001
(DŠ – davčna številka).
Izbrani ponudnik bo moral skleniti prodajno pogodbo najkasneje v roku 8 dni po
prejemu sklepa. Če izbrani ponudnik v tem
roku ne sklene pogodbe, se šteje, da je
odstopil od nakupa, prodajalec pa zadrži
njegovo varščino.
12. Plačilo kupnine v navedenem roku
je bistvena sestavina prodajne pogodbe.
Prodajna pogodba je avtomatično razdrta,
če kupec kupnine ne plača v navedenem
roku.
13. Ponudniki morajo za nepremičnino
dražbe plačati varščino v višini 10% ponudbene cene nepremičnine. Varščino je
treba nakazati na transakcijski račun Občine Ribnica, št.: 01304-0100005476, sklic
00 DŠ 720001 (DŠ – davčna številka).
14. Plačana varščina se najugodnejšemu ponudniku všteje v kupnino, ostalim
pa se brez obresti vrne v roku 3 dni po
odpiranju ponudb.
15. Interesenti se lahko seznanijo z dodatnimi informacijami vsak ponedeljek na
Občini Ribnica, kontaktna oseba Brigita
Košmrlj, tel. 01/837-20-30. Ogled stanovanja je možen po dogovoru.
16. Ta objava ne zavezuje prodajalca,
da z najboljšim ali katerimkoli ponudnikom
sklene pogodbo o prodaji. Komisija za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Ribnica
lahko s soglasjem župana Občine Ribnica
že začeti postopek do sklenitve pravnega
posla ustavi, vse brez obrazložitve in brez
odškodninske odgovornosti, dolžan pa je
vrniti varščino brez obresti.
17. Nepremičnina pod točko 2 se prodaja v celoti po načelu videno-kupljeno,
kasnejše reklamacije ne bodo upoštevane. Prodajalec ne daje nikakršnih jamstev
ali garancij za nepremičnino. Kupec plača
2% davek na promet nepremičnin, stroške
overitve pogodbe in stroške zemljiškoknjižnega vpisa, ter vse ostale stroške, povezane s prenosom lastništva na nepremičnini pod točko 2.
Občina Ribnica

Ob-5562/07
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93, s spr.), 8. in 53.
člena Statuta Občina Jesenice (Ur. l. RS,
št. 1/06) objavlja Občina Jesenice
javni poziv
promotorjem k podaji nezavezujočih
vlog o zainteresiranosti za
sodelovanje pri razvoju Športno
rekreacijskega centra Španov vrh
Naziv in sedež naročnika: Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, tel.
04/58-69-247, faks 04/58-69-270, elektronski naslov: boris.bregant@jesenice.si.
Predmet javnega poziva: zbiranje vlog
o zainteresiranosti za sodelovanje na področju razvoja športno rekreacijskega centra Španov vrh (vlaganje v nastanitvene
kapacitete, žičniško napravo,…), v skladu
s sprejetimi prostorskimi plani ter v okviru
določil strategije razvoja turizma v Občini
Jesenice.
Nezavezujočo vlogo o zainteresiranosti
lahko vloži:
Vsaka pravna ali fizična oseba, ki je
zainteresirana za sodelovanje pri razvoju Športno rekreacijskega centra Španov
vrh.
Vloga o zainteresiranosti mora vsebovati:
– osnovne podatke o vlagatelju ter navedbo dejavnosti vlagatelja,
– predstavitev načina sodelovanja pri
razvoju Športno rekreacijskega centra
Španov vrh,
– opredelitev možnosti in načina vlaganja v razvoj Športno rekreacijskega centra
Španov vrh,
– opredelitev predvidenega terminskega plana vlaganj.
Dokumentacija
Zainteresirani ponudnik naj dvigne razpisno dokumentacijo na Občini Jesenice,
Cesta železarjev 6, Jesenice, na Oddelku
za družbene dejavnosti in splošne zadeve
(kontakt: Tanja Antonič, tel. 04/58-69-302,
e‑mail: tanja.antonic@jesenice.si).
Javni poziv se objavi v Uradnem listu
RS ter lokalnih medijih. Po prejemu vloge
bo z vsakim zainteresiranim ponudnikom
opravljen razgovor o možnostih vlaganja
in sodelovanja oziroma sklenitve javno
zasebnega partnerstva za razvoj Športno
rekreacijskega centra Španov vrh.
Rok za predložitev vloge o zainteresiranosti: vlogo o zainteresiranosti je po-

trebno vložiti na naslov Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
z oznako »Javni poziv – Španov vrh«,
od dneva objave v Uradnem listu RS do
vključno 2. 4. 2007.
Občina Jesenice
Ob-5563/07
Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica, na podlagi 29. in 44. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 12/03) in sklepa občinskega
sveta Občine Ribnica, št. 352-5/2006 z
dne 22. 2. 2007 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
1. Prodajalec: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3, Ribnica.
2. Predmet prodaje:
Neprofitno dvosobno stanovanje št. 10,
v IV. nadstropju, s pripadajočo kletjo, v
stanovanjskem objektu na naslovu Knafljev trg 5 v Ribnici, v izmeri 61,96 m2.
Stanovanje je obremenjeno z najemnim
razmerjem, sklenjenim za nedoločen čas.
Oseba, ki uporablja stanovanje, ima na
podlagi 29. člena Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem občin (Ur. l. RS, št. 12/03) pod
enakimi pogoji predkupno pravico.
3. Vrsta pravnega posla za predmet
podaje pod 2. točko: prodajna pogodba.
4. Ponudbena cena:
– ponudbena cena za stanovanje pod
točko 2 je 56.623,45 EUR.
V ponudbeni ceni 2% davek na promet
nepremičnin ni vključen.
5. Vezanost in sprejem ponudbe: rok
vezanosti ponudnika na ponudbo začne
teči od dneva oddaje ponudbe do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva
te objave do poteka roka za oddajo ponudb, kar ne velja za predkupnega upravičenca.
6. Ponudbo lahko podajo domače pravne in fizične osebe ter pravne in fizične
osebe, ki imajo sedež oziroma državljanstvo ene od držav članic Evropske unije.
7. Pisna ponudba mora vsebovati:
– naziv oziroma ime in priimek ter naslov ponudnika,
– navedbo naslova objekta ter številko stanovanja, za katerega se ponudnik
zanima,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup
stanovanja, ki ne sme biti nižja od vrednosti, navedene v razpisu,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu države članice Evropske unije za fizične osebe oziroma izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe, ki ne sme biti starejši od 30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo ponudbe pooblasti drugo pravno ali
fizično osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
s priloženo celotno številko računa za primer vračila varščine,
– davčno, matično in telefonsko šte
vilko.
8. Ponudbe ponudnikov se bodo štele
za pravočasne, če bodo prispele oziroma
bodo dostavljene v ovojnici najkasneje do
vključno 19. 3. 2007 do 12. ure na naslov:
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2007-2
Ob-5043/07
Z dnem 30. 1. 2007 se iz evidence statutov in pravil sindikatov pri Upravni enoti
Kranj izbriše statut članov sindikata podjetja Gorenjski glas-Pergam, Zoisova ulica
1, 4000 Kranj, vpisan pod zap. št. 106.
Št. 101-10/2007-2
Ob-5045/07
Pravila sindikata zavoda Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikata VVO
Jožice Flander, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-98/93-0800-11, z dne 27. 5. 1993 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 98 z dne 26. 5. 1993,
se z dnem 15. 2. 2007 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-11/2007-2
Ob-5063/07
Pravila sindikata zavoda SVIZ, Vrtca
Koroška vrata Maribor, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor,
dne 2. 6. 1993, pod zaporedno številko 115
in nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne
23. 11. 2006 in odslej nosijo naziv: Pravila
sindikata zavoda SVIZ, z dne 23. 11. 2006,
ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime
sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Koroška vrata Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec Koroška vrata Maribor, s
sedežem sindikata v Mariboru, Smetanova
ulica 34/a.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 11, z dne 19. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-8/2007-3
Ob-5064/07
Statut Sindikata Glosa – Sindikat kulture Slovenije Sklad RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, ki je v hrambi pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostavi Center na podlagi odločbe,
št. 028-8/99 z dne 27. 5. 1999 in vpisan v

evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno številko 253 z dnem 27. 5. 1999, se z
dnem 19. 2. 2007 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-9/2007
Ob-5220/07
Upravna enota Žalec sprejme v hrambo
spremembo Pravil Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Polzela, Polzela 10, ki
so vpisana v evidenco pod zap. št. 75, dne
30. 10. 1998.
Št. 101-2/2007-4
Ob-5221/07
1. Pravila Sindikata glasbene šole
Domžale, s sedežem na Ljubljanska
c. 61, 1230 Domžale, ki so v hrambi pri
Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe št. 02800-13/93 z dne 26. 5. 1993 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 35, se z dnem 19. 2. 2007
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov. Matična številka sindikata je 5995442.
Št. 101-2/2007-5
Ob-5358/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, se pri vpisu pod zaporedno številko 55 o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikata družbe TOP-DOM, Letališka
1, Ljubljana, z dnem 30. 1. 2007 hranijo
spremembe in dopolnitve deponiranih Pravil Sindikata družbe TOP-DOM s spremenjenim sedežem sindikata, ki je po novem
na naslovu Dol pri Ljubljani 28b, Dol pri
Ljubljani.
Št. 101-1/2007-301
Ob-5553/07
1. V odločbi Upravne enote Pesnica
št. 101-1/2007-301 z dne 6. 2. 2007 se dopolni druga točka izreka tako, da se novo
ime sindikata v celoti glasi: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Osnovne šole Sladki Vrh.
2. Zaznamek o popravi se zapiše na izvirnik odločbe.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-5547/07
Popravek
Izdajatelj ČZP Večer, d.d., Svetozarevska 14, Maribor, objavlja popravek objave
po Zakonu o medijih objavljen v Uradnem
listu RS, št. 14 z dne 16. 2. 2007, kot sledi:
Nadzorni svet: Boris Novak, Vida Perko, Stanko Brglez, Petrina Šebart Žižek in
Borko De Corti.
Ob-5046/07
Ime medija: Radio Alpski val.
Izdajatelj: Radio Kobarid d.o.o., Gregorčičeva 20, 5222 Kobarid.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Radio Kobarid d.o.o. najmanj 5% delež:
– Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25,
5283 Slap ob Idrijci (28,97%),
– Ivan Seljak, Pot v strano 1, 5282 Cerkno (28,97%),
– Edvard Laharnar, Sedejev trg 2, 5282
Cerkno (28,97%).
Imena in naslovi organov upravljanja:
Darko Laharnar, Slap ob Idrijci 25, 5283
Slap ob Idrijci – direktor.
Ob-5065/07
Firma: TV Idea – Kanal 10, Družba za
tržno komuniciranje in svetovanje, d.o.o.,
Murska Sobota.
Sedež: Kocljeva ulica 9, 9000 Murska
Sobota.
Deleži:
– Bavčar Brigita, Štefana Kovača 22/a,
9000 Murska Sobota, 30% lastniški delež,
– Celec Štefan, Štefana Kovača 22/a,
9000 Murska Sobota, 20% lastniški delež,
– Vidmar Lenko, Vukovski dol 15, 2221
Jarenina, 50% lastniški delež.
Zakoniti zastopnik: Štefan Celec, direktor.
Ob-5066/07
Ime javnega glasila: TV Primorka Šempeter pri Gorici.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
in upravljalskih pravic:
– Krat d.o.o., Ulica Klementa Juga 10,
5250 Solkan: osnovni vložek je 16,437.062
SIT ali 67,03% poslovni delež,
– VA d.o.o., Polje 5, 5290 Šempeter pri
Gorici: osnovni vložek je 11,873.836 SIT ali
21,04% poslovni delež.
Direktor: Marcel Buh.
Ob-5075/07
Ime medija: Kamniški občan.
Izdajatelj: Bistrica d.o.o. Kamnik, Ljubljanska cesta 3/a, 1241 Kamnik.
Lastništvo: Saša Mejač, Pot v Rudnik 15,
Kamnik – 50%, Anita Mejač, Pot v Rudnik
15, Kamnik – 50%.
Direktor: Saša Mejač.
Ob-5212/07
1. Ime medija: Salomonov oglasnik.
2. Izdajatelj: Salomon, d.o.o., podjetje za
zaposlovanje invalidov, proizvodnjo, posredovanje in storitve Ljubljana, Cesta 24. junija 23.

3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 33,33% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana-Črnuče,
– 33,33% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana,
4. Poslovodja: Gregor Repič – direktor.
Ob-5213/07
1. Imena medijev: Ekipa, Top šport, Salomonov ugankar, Ugankarski izziv, Čvek
v križankah, Salomonov genialec, Posebna izdaja Slikovne križanke.
2. Izdajatelj: Salomon 2000, trgovsko
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
3. Lastniki z več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:
– 75,73% – Set d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje,
– 8,09% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 8,09% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 8,09% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana - Črnuče.
4. Poslovodja: Anton Modic – direktor.
Ob-5214/07
1. Imena medijev: Radio glas Ljubljane,
Radio Salomon in Radio Veseljak.
2. Izdajatelj: Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 70,25% – Set d.d., Vevška cesta 52,
1260 Ljubljana - Polje,
– 14,17% – Salomon d.o.o. Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 5,20% – Galop d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 5,20% – Skok d.o.o. Ljubljana, Cesta
24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 5,20% – Algas d.o.o. Ljubljana, Pod
gričem 10, 1231 Ljubljana - Črnuče.
4. Uprava: Avguštin Vidmar – direktor.
5. Člani nadzornega sveta: Alojz Skok,
Željko Miklič.
Ob-5216/07
Ime medija: Studio D.
Izdajatelj: Studio D regionalna radijska postaja d.o.o., Seidlova 29, 8000 Novo mesto.
Več kot 5% kapitala in upravljalskih oziroma glasovalnih pravic imajo:
– 67,10% – Radio glas Ljubljane d.d.,
Ljubljana, Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 19,06% – Salomon d.o.o. Ljubljana,
Cesta 24. junija 23, 1231 Ljubljana - Črnuče,
– 9,23% – Vidic Josip, Sneberska 4/a,
1000 Ljubljana.
Ob-5217/07
1. Ime medija: Radio Brežice.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.

3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, 8250 Brežice – 13,28%,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice – 10%,
– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško
– 10,23%,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana – 5,57%,
– KD holding, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 15,57%,
– FM Net d.o.o., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 14,27%.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-5218/07
1. Ime medija: Radio Sevnica.
2. Izdajatelj: Radio Sevnica, d.o.o., Naselje heroja Maroka 14, 8290 Sevnica.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Radio Brežice, Trg izgnancev 12, 8250
Brežice,
– Občina Sevnica, Glavni trg 19A, 8290
Sevnica,
– Radio Morje d.o.o., Cesta na Brdo 27,
1000 Ljubljana.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-5219/07
1. Ime medija: SavaGlas.
2. Izdajatelj: Radio Brežice, d.o.o., Trg
izgnancev 12, 8250 Brežice.
3. Več kot 5% kapitala in upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic imajo:
– Štraus Edvard, Ulica kozjanskih borcev
28, 8250 Brežice – 13,28%,
– Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice – 10%,
– Kostak komunalno stavbno podjetje
d.d. Krško, Leskovška cesta 2, 8270 Krško
– 10,23%,
– DZS, založništvo in trgovina, d.d., Mali
trg 6, 1000 Ljubljana – 10%,
– Slovenski odškodninski sklad, d.d., Dunajska 22, 1000 Ljubljana – 5,57%,
– KD Holding, finančna družba d.d., Celovška 206, 1000 Ljubljana – 15,57%,
– FM Net d.o.o., Celovška 206, 1000 Ljubljana, – 14,27%.
4. Poslovodja: Edvard Štraus – direktor.
Ob-5235/07
Ime medija: Svet Nepremičnin.
Izdajatelj: Vivainvest d.o.o.
Odgovorna oseba izdajatelja: Borut
Zgonc.
Sedež izdajatelja: Ulica Bratov Babnik
83, 1000 Ljubljana.
Viri financiranja medija: medij se financira
z naročnino, prodajo v kalportaži (preko distributerja) in s trženjem oglasnega prostora.
Lastništvo medija: medij je v 100 odstotni
lasti izdajatelja Vivainvest d.o.o., Ljubljana.
Razvid medijev: medij »Svet Nepremičnin« je vpisan v razvid medijev, ki ga vodi
Ministrstvo za kulturo RS, pod zaporedno
številko 78.
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Ob-5236/07
100% lastnik in direktor »MOJ TV« je:
Dejan Čegovnik, dipl. ekon., Mariborska cesta 65/a, 2352 Selnica ob Dravi.
Ob-5360/07
Ime medija: PIL
Ime medija: CICIDO
Ime medija: CICIBAN
Ime medija: GEA
Ime medija: PIL PLUS
Ime medija: MOJ PLANET
Ime medija: DINO
Ime medija: ENIGMA
Ime medija: Reader's Digest
Ime medija: POLIGLOT
Izdajatelj (za vse navedene medije): Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska 29,
1000 Ljubljana.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe oziroma firma in sedež pravne osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj
pet odstotni delež kapitala ali najmanj pet
odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Zvon dva holding, d.d., Slovenska 17,
Maribor (delež 68,82%).
Ime člana uprave izdajatelja: glavni direktor Milan Matos.
Člani nadzornega sveta izdajatelja: Alojz
Jamnik, Franc Ješovnik, Ljubo Peče, Majda
Gregorc in Damjan Švara.
Ob-5361/07
Ime medija: Moj malček.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala v
premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek, Karingerjeva ulica 20, Ljubljana (50%), Matjaž Markič, Karingerjeva ulica 20, Ljubljana (50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-5362/07
Ime medija: Pikapolonica.
Izdajatelj: Info press d.o.o., Gosposka
ulica 4, Ljubljana.
Lastniki z najmanj 5% deležem kapitala
v premoženju izdajatelja: Maja Črepinšek,

Karingerjeva ulica 20, Ljubljana (50%), Matjaž Markič, Karingerjeva ulica 20, Ljubljana
(50%).
Uprava izdajatelja: Maja Črepinšek, direktorica.
Ob-5565/07
Ime medija: Play TV.
Izdajatelj medija: UPC d.o.o., Breg 10,
1000 Ljubljana.
Lastniki z več kot 5% kapitala: Marija
Marino univ. dipl. prav., Opekarska 12/b,
1000 Ljubljana.
Uprava izdajatelja: direktorica in odgovorna oseba: Marija Marino univ. dipl.
prav.
Ob-5829/07
Ime medija: TV Prometej.
Izdajatelj: Media team, Pečoler Timotej
s.p., Mlinska ulica 12, Vuzenica.
100% lastnik: Timotej Pečoler, Primož na
Pohorju 73, Vuzenica.
Direktor in odgovorni urednik: Timotej
Pečoler.
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Objave gospodarskih družb
Ob-5194/07
Na podlagi določil 532. člena Zakona
o gospodarskih družbah-1 uprava družbe
KRS Rotovž d.d. objavlja naslednje sporočilo:
Skladno z določili 532. člena ZGD-1 nas
družba UPC Telemach, širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
21, 1000 Ljubljana obvešča, da ima po stanju na dan 24. 1. 2007 v lasti 5.601 delnic
družbe KRS Rotovž d.d., kar predstavlja
55,55% delež v osnovnem kapitalu družbe
KRS Rotovž d.d.
Uprava družbe
KRS Rotovž d.d.
Ob-5335/07
Na podlagi določil prvega, drugega in tretjega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih družbah, upravi prevzemne družbe
Merkur, trgovina in storitve, d.d., Cesta na
Okroglo 7, 4202 Naklo in prevzeta družba
Sava Trade, trgovina in storitve, d.d., Cesta
v Mestni Log 90, 1000 Ljubljana, objavljata
obvestilo, da je bila dne 28. 2. 2007 registrskim sodiščem v Ljubljani in Kranju predložena pogodba o pripojitvi družbe Sava
Trade, d.d. kot prevzete družbe k Merkur
d.d., kot prevzemne družbe, katero sta pred
tem pregledala nadzorna sveta družb Sava
Trade d.d. in Merkur d.d.
Delničarje vsake od družb, ki sta udeleženi pri združitvi s pripojitvijo obveščamo,
da imajo v skladu z določili 586. člena Zakona o gospodarskih družbah od 2. 3. 2007
dalje na sedežu katerekoli izmed družb, ki
so udeležene pri združitvi s pripojitvijo na
vpogled naslednje listine:
– pogodbo o pripojitvi,
– letna poročila družb, ki so udeležene
pri združitvi s pripojitvijo za zadnja tri poslovna leta,
– poročilo uprav družb, ki so udeležene
pri združitvi s pripojitvijo, o pripojitvi,
– poročili nadzornih svetov družb Sava
Trade d.d. in Merkur d.d. o pregledu pripojitve.
Vsakemu delničarju oziroma družbeniku
družb, ki so udeležene pri združitvi s pripojitvijo, ki bo zahteval prepis listin iz prejšnjega
odstavka, bo uprava družbe v skladu z določili
četrtega odstavka 586. člena ZGD -1 najkasneje naslednji delovni dan po prejemu zahtevka zagotovila brezplačen prepis teh listin.
Uprava Sava Trade, d.d.
Uprava Merkur, d.d.
Ob-5569/07
IVR družba pooblaščenka d.o.o. – v likvidaciji, Ulica Arhitekta Novaka 13, Murska
Sobota, po sklepu skupščine z dne 20. 7.
2006 objavlja sklep:
a) Sprejme se sklep o prenehanju družbe
in začetku likvidacije družbe v smislu 403.
člena Zakona o gospodarskih družbah.
b) Izvede se likvidacija družbe IVR družba pooblaščenka d.o.o., s sedežem v Murski Soboti, Ulica Arhitekta Novaka 13, ker
ni več skupnega interesa družbenikov, da
povezano upravljajo z delnicami Podjetja za
informiranje Murska Sobota d.d.

c) Za likvidacijskega upravitelja se imenuje dr. Štefana Ščapa iz Murske Sobote,
Ulica ob progi 53.
d) Upniki so dolžni terjatve prijaviti v roku
30 dni od objave sklepa v Uradnem listu
Republike Slovenije, na naslov: IVR družba
pooblaščenka d.o.o. – v likvidaciji, Ulica Arhitekta Novaka 13, Murska Sobota.
e) Dolžniki likvidacijske družbe se pozivajo, da brez odlašanja poravnajo svoje
obveznosti.
Likvidacijski upravitelj
dr. Štefan Ščap
Ob-5701/07
Družba Mizarstvo Gabrovka d.d. je v postopku prisilne poravnave. Po Zakonu o gospodarskih družbah pozivamo vse zainteresirane upnike, da konvertirajo svoje terjatve v
lastniški delež družbe in druge vlagatelje, da v
času postopka prisilne poravnave vložijo sredstva v družbo. Svoj interes javite pisno najkasneje do 9. marca 2007 na naslov družbe, kjer
dobite tudi vse potrebne informacije.
Mizarstvo Gabrovka, d.d.
uprava družbe
Prijatelj Franci, direktor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5365/07
Na podlagi sklepa družbenika družbe
H&H consulting d.o.o., menjalnica in zastavljalnica, s sedežem v Ljubljani, Pot na Rakovo jelšo 131, z dne 25. 7. 2003, se zmanjša osnovni kapital družbe za 146.052,39
EUR, iz dosedanjih 74,670.000 SIT oziroma
311.592,39 EUR na 165.540 EUR.
Na podlagi drugega odstavka 520. člena
ZGD-1 pozivam upnike, da se zglasijo na
sedežu družbe ter izjavijo ali soglašajo z navedenim zmanjšanjem osnovnega kapitala.
H&H consulting d.o.o.
dir. Tomaž Huč

Sklici skupščin
Ob-5336/07
Popravek
V skladu skupščine družbe Sava Trade
d.d. je prišlo do napake pri navedbi datuma
skupščine, ki se pravilno glasi:
Na podlagi določil statuta delniške družbe Sava Trade, d.d., uprava sklicuje 15. sejo
skupščine, ki bo v ponedeljek dne 2. 4.
2007, ob 10. uri v poslovnih prostorih notarja
Vojka Pintarja, Nazorjeva ulica 1, Kranj.
Skupščina bo obravnavala točke dnevnega reda kot so objavljeni v Uradnem listu
RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007, Ob-4582/07.
Sava Trade, d.d.
direktorica družbe
mag. Antonija Pirc

Št. 009885
Ob-5364/07
Na podlagi 21. člena Statuta DONIT TESNIT, d.d. Medvode in Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, v nadaljevanju: ZGD-1) ter na zahtevo GSKT, d.d.,
Cesta komandanta Staneta 38, Medvode
(v nadaljevanju: GSKT ali glavni delničar)
uprava družbe DONIT TESNIT, d.d., Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, Medvode (v nadaljevanju: DONIT TESNIT, d.d.
Medvode ali družba) sklicuje
skupščino
delničarjev družbe DONIT TESNIT, d.d.,
Medvode,
ki bo dne 3. 4. 2007, ob 9. uri v sejni
sobi pri obratu družbene prehrane »Donit«,
Cesta komandanta Staneta 38, Medvode, z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa glavnega delničarja GSKT, d.d.: za predsednika skupščine
skupščina imenuje odvetnika Kristijana Antona Kontarščaka in za preštevalca glasov
skupščina imenuje Novak Marjana in Slapar
Janeza. Skupščini bo prisostvoval vabljeni
notar.
2. Sklep o prenosu delnic manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja za plačilo
primerne denarne odpravnine.
Predlog sklepa glavnega delničarja
GSKT, d.d.:
Iz družbe DONIT TESNIT, d.d., Medvode
se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe
na način, da se njihove delnice za plačilo primerne denarne odpravnine prenesejo
na glavnega delničarja družbo GSKT, d.d.,
Cesta komandanta Staneta 38, Medvode (v
nadaljevanju: glavni delničar).
Z vpisom tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice
manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. Poslovodstvo glavnega delničarja bo
na podlagi vpisa sklepa o prenosu delnic
na glavnega delničarja v sodni register, pri
KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.d.,
Ljubljana podalo nalog in sklenilo ustrezno
pogodbo za prenos delnic izdajatelja z računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
Glavni delničar je dolžan najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o
prenosu delnic v sodni register manjšinskim
delničarjem plačati denarno odpravnino v
znesku 6,41 EUR za vsako delnico. Denarna plačila se od objave vpisa izključitve do
izplačila denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5%
letno.
Če so delnice v lasti manjšinskega delničarja predmet pravice tretjega ali drugega
pravnega dejstva, je:
a) v primeru, da iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov – do izplačila
denarne odpravnine upravičena oseba, v
korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan
za izbris te pravice oziroma pravnega dejstva iz drugega odstavka 81.b člena Zako-
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na o nematerializiranih vrednostnih papirjih
(Ur. l. RS, št. 23/99, 114/06, v nadaljevanju:
ZNVP-A);
b) v drugih primerih – do izplačila denarne odpravnine upravičen manjšinski delničar, ki je vpisan v centralnem registru kot
imetniki delnic na presečni dan za prenose
iz prvega odstavka 81.b člena ZNVP-A.
Izplačila primerne denarne odpravnine
manjšinskim delničarjem bo glavni delničar
vršil prek računa pri ABANKA VIPA, d.d.,
ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega
delničarja, da bo nemudoma po vpisu tega
sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem izplačal denarno odpravnino za pridobljene delnice v skladu s tem
sklepom.
V skladu s tem sklepom se na glavnega
delničarja ne prenesejo morebitne lastne
delnice družbe DONIT TESNIT, d.d., Medvode in družba DONIT TESNIT, d.d., Medvode ni upravičena do primerne denarne odpravnine v skladu s tem sklepom o izključitvi
manjšinskih delničarjev iz družbe.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini
Do glasovanja na skupščini so upravičeni delničarji, ki najmanj 3 dni pred sejo pri
upravi družbe priglasijo svoje sodelovanje
na skupščini in so tri dni pred sejo vpisani v
Klirinško depotni družbi kot imetniki delnic.
Delničarji lahko v skupščini uresničujejo glasovalno pravico tudi po svojih pooblaščencih, ki se morajo izkazati s pisnim pooblastilom, ki se ves čas pooblastilnega razmerja
hrani pri družbi.
Gradivo
Od dneva sklica skupščine dalje so na
sedežu družbe Medvode, Cesta komandanta Staneta 38, vsak delovni dan od 10. do
12. ure na vpogled:
– ta sklic skupščine s predlogom sklepa
o prenosu delnic,
– letna poročila družbe za zadnja tri poslovna leta,
– pisno poročilo glavnega delničarja iz
drugega odstavka 386. člena ZGD-1,
– revizorjevo poročilo o primernosti denarne odpravnine.
Družba bo vsakemu delničarju na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan
brezplačno izročila prepis listin iz prve, tretje
in četrte alineje prejšnjega odstavka.
DONIT TESNIT, d.d. Medvode
predsednik uprave
Tomaž Berločnik
Ob-5410/07
Uprava družbe sklicuje
10. skupščino
delničarjev družbe Golf in kamp Bled
d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled,
ki bo v sredo dne 4. 4. 2007 ob 10. uri
na sedežu družbe na Bledu, v prostorih restavracije Panorama Grand hotela Toplice
Bled, Cesta svobode 12, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika
skupščine se izvoli Primož Kozina, za preštevalki glasov pa Kelbl Branka in Duška
Janša.
2. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
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Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta za leto 2006.
b) Skupščina podeljuje razrešnico upravi
in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in
odobrava delo teh dveh organov družbe v
poslovnem letu 2006.
3. Pripojitev družbe Golf in kamp Bled
d.d. in družbe Grand hotel Toplice Bled
d.o.o. k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.o.o.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog sklepa: skupščina soglaša s pripojitvijo družbe Golf in kamp Bled d.d. in
družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o. k
družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o. in daje soglasje k pogodbi o
pripojitvi družbe Golf in kamp Bled d.d. in
družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o. kot
prevzetih družb k družbi G&P Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.o.o. kot prevzemni
družbi.
Podpisana pogodba o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.
Delničarji skladno petemu odstavku 599.
člena Zakona o gospodarskih družbah podajo izjavo, da se odpovedujejo uporabi določb 582., 583. ter prvega in drugega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Gradivo za skupščino z utemeljenimi
predlogi sklepov, letno poročilo družbe za
leto 2006, poročilo nadzornega sveta je delničarju na vpogled v recepciji Kampa Bled,
Kidričeva 10c, Bled, vsak delavni dan razen
sobot in nedelj od 9. do 12. ure, v času od
dneva objave dnevnega reda v Uradnem
listu RS do vključno dneva zasedanja skupščine.
Na skupščini se odloča o objavljenih
predlogih po posameznih točkah dnevnega reda.
Nasprotni predlogi delničarja k posameznim točkam dnevnega reda, ki bodo v pisni
obliki obrazloženi in vloženi v roku 7 dni po
objavi sklica na naslov Golf in Kamp Bled
d.d., Kidričeva 10c, 4260 Bled, bodo objavljeni v skladu z zakonom.
Skupščine se udeležijo tisti delničarji, ki
so kot lastniki delnic vpisani v Klirinško depotni družbi na dan 1. 4. 2007 ter njihovi
pooblaščenci in zastopniki pod pogojem, da
najmanj tri dni pred skupščino upravi družbe
pisno prijavijo svojo udeležbo. Pooblastilo
mora biti pisno.
Delničarji glasujejo osebno, po zastopniku ali pooblaščencu na podlagi glasovnic, ki
jih sprejmejo ob vstopu v dvorano ob podpisu seznama prisotnih delničarjev oziroma
pooblaščencev.
Golf in kamp Bled d.d.
uprava družbe
Andrej Šprajc, direktor
Ob-5411/07
Na osnovi 508. člena Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena družbene
pogodbe družbe Grand hotel Toplice Bled
d.o.o., direktor družbe sklicuje
10. skupščino
družbenikov družbe Grand hotel Toplice
Bled d.o.o., Cesta svobode 12, 4260
Bled,
ki bo v sredo dne 4. 4. 2007 ob 11. uri
na sedežu družbe na Bledu, v prostorih re-

stavracije Panorama Grand hotela Toplice
Bled, Cesta svobode 12, z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in imenuje organe skupščine: za predsednika skupščine se izvoli Primož Kozina, za preštevalki
glasov pa Kelbl Branka in Duška Janša.
2. Letno poročilo poslovodstva za leto
2006 in podelitev razrešnice poslovodstvu
in nadzornemu svetu.
Direktor družbe in nadzorni svet dajeta
predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z revidiranim
letnim poročilom za leto 2006 in mnenjem
revizorja ter pisnim poročilom nadzornega
sveta o rezultatih preveritve letnega poročila
za leto 2006.
b) Skupščina potrjuje in odobrava delo
poslovodstva in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima za to leto podeljuje
razrešnico.
3. Pripojitev družbe Grand hotel Toplice
Bled d.o.o. in družbe Golf in kamp Bled d.d.
k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
Direktor družbe in nadzorni svet dajeta
predlog sklepa: skupščina soglaša s pripojitvijo družbe Golf in kamp Bled d.d. in družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o. k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem,
d.o.o. in daje soglasje k pogodbi o pripojitvi
družbe Golf in kamp Bled d.d. in družbe
Grand hotel Toplice Bled d.o.o. kot prevzetih
družb k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo
in turizem, d.o.o. kot prevzemni družbi.
Podpisana pogodba o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.
Družbeniki skladno 621. členu Zakona o
gospodarskih družbah ob smiselni uporabi
določb petega odstavka 599. člena Zakona
o gospodarskih družbah podajo izjavo, da
se odpovedujejo uporabi določb o pregledu
združitve po nadzornem svetu in uporabi
določb 582., 583. ter prvega in drugega odstavka 586. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Skupščine se lahko udeležijo tisti, ki so
na dan 1. 4. 2007 lastniki deležev v družbi
ter njihovi pooblaščenci in zastopniki pod
pogojem, da svojo udeležbo pisno najavijo
poslovodji družbe tri dni pred sejo skupščine.
Družbeniki bodo sklepe sprejemali z navadno večino oddanih glasov razen sklepa pod točko 3. dnevnega reda katerega
bodo sprejeli z večino najmanj treh četrtin
na skupščini zastopanega osnovnega kapitala družbe.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delavni dan razen sobot in nedelj od 9. do
12. ure na sedežu družbe, recepcija hotela
Toplice pri gospe Dagmar Petrnel, v času
od dneva objave dnevnega reda v Uradnem
listu RS do vključno dneva zasedanja skupščine.
Grand hotel Toplice Bled d.o.o.
direktor
Andrej Šprajc
Ob-5693/07
Na podlagi 73. člena statuta delniške
družbe SCT, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana, in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah sklicujemo
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9. skupščino
delniške družbe Splošno gradbeno
podjetje Slovenija Ceste Tehnika
Obnova, d.d., Ljubljana, Slovenska 56,
Ljubljana,
ki bo 6. aprila 2007, ob 12. uri v sejni
sobi v poslovni stavbi SCT, d.d., na naslovu
Vošnjakova 8a, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: izvoli se predsednika
skupščine, dva preštevalca glasov ter imenuje notarja po predlogu uprave in nadzornega sveta.
2. Sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.
Predlog sklepa:
2.1. Osnovni kapital družbe se zmanjša iz 10,762.020 EUR (2.579,150.000 SIT)
za 1,328.140 EUR (318,275.000 SIT) na
9,433.880 EUR (2.260,875.000 SIT) z umikom 63.655 lastnih delnic, pridobljenih v
breme bilančnega dobička.
2.2. V kapitalske rezerve se odvede znesek 1,328.140 EUR (318,275.000 SIT), ki je
enak celotnemu nominalnemu znesku umaknjenih delnic pred pretvorbno v kosovne
delnice.
2.3. Namen zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic je uskladitev z
določbami Zakona o gospodarskih družbah
o pridobivanju lastnih delnic.
2.4. Nadzorni svet (upravni odbor) izdela spremembe statuta v določbah o višini
osnovnega kapitala in številu delnic.
Pogoji za udeležbo
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki
bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na naslov
družbe SCT, d.d., Slovenska 56, Ljubljana,
pri čemer se kot datum prijave šteje datum,
ko je družba prejela obvestilo.
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
imetniki delnic, njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno, pripravljeno
in izpolnjeno skladno z OZ, ZGD-1 oziroma
ZPre in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Udeleženci skupščine se na seji izkažejo
z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki
pa poleg tega z izpiskom iz sodnega registra. Na sejo skupščine je zaradi ureditve

– poslovanje osebnih družb, ki so bile
in so še v lasti Marka Smoleta s podjetjem Skupina KIK Kamnik d.d. in KIK Tuzla
d.o.o., v obdobju, ko je bil Marko Smole
predsednik uprave družbe Skupina KIK Kamnik d.d.,
– sklenitev pogodbe za nakup računalniških programov,
– koriščenje kreditne kartice in petih
mobilnih telefonov v lasti Skupine KIK
Kamnik d.d. za osebne namene Marka
Smoleta,
– pregled vseh potnih stroškov,ki jih je
povzročil Marko Smole,kot direktor družbe
Skupina KIK Kamnik d.d., z namenom ugotovitve njihove utemeljenosti,
– pregled stroškov vseh tožb in dejanj,
ki jih Marko Smole povzroča družbi Skupina
KIK Kamnik d.d. in posledične škode, ki je
s tem nastala,
– pregled nezakonitega predstavljanja
Aleša Erbežnika za direktorja Skupine KIK
Kamnik d.d. in posledične škode, ki je zaradi
tega nastala družbi.
3. K točki 3 dnevnega reda:
3.1. Z dnem 5. 3. 2007 se odpokličejo sledeči člani nadzornega sveta družbe
Skupina KIK Kamnik d.d.: Franc Gliha, Jure
Prebil, Franc Kristan.
3.2. Za člane nadzornega sveta družbe Skupina KIK Kamnik d.d. se kot predstavnike delničarjev namesto odpoklicanih članov nadzornega sveta za štiriletno
obdobje,ki se prične s 6. 3. 2007 imenujejo: Borut Bratina, Branka Neffat in Alenka
Podbevšek.
Delničarja predlagata tudi razširitev
dnevnega reda sklicane skupščine z dodatno točko, in sicer točko 4. Vložitev tožbe
proti družbi Equity d.o.o. in njenemu direktorju ter proti družbi Condor d.o.o. in njenemu direktorju.
Predlog sklepa:
Zaradi vseh nezakonitosti in poslovne
škode, ki sta jo družbi Equity d.o.o. in Condor d.o.o. in njihov direktor Marko Smole
naredila družbi Skupina KIK Kamnik d.d.,
uprava v imenu družbe Skupina KIK Kamnik
d.d. v skladu s 327. členom ZGD proti omenjenim vloži tožbo za povrnitev škode.
Equity d.o.o.
Marko Smole u.d.e.
direktor družbe
Condor d.o.o.
Marko Smole u.d.e.
direktor družbe

formalnosti treba priti eno uro pred napovedanim začetkom skupščine.
Delničarji lahko v sedmih dneh od objave sklica skupščine pisno podajo utemeljen
nasprotni predlog.
Gradivo
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni,
Vošnjakova 8/a, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro.
SCT, d.d.
Ivan Zidar, univ. dipl. inž. str.
predsednik uprave družbe

Nasprotni predlogi
Ob-5344/07
Sklicatelja Equity d.o.o. in Condor d.o.o.
objavljata nasprotne predloge in predlog
razširitve dnevnega reda delničarjev TP
Consulting d.o.o. Ljubljana in Ekonos d.o.o.
Grosuplje k dnevnemu redu 13. skupščine Skupine KIK Kemijska industrija Kamnik
d.d., ki sta jo sklicatelja sklicala za dne 5. 3.
2007 ob 15. uri.
Na podlagi zahteve delničarjev so nasprotni predlogi sledeči:
1. K točki 1 dnevnega reda:
Ugotovi se,da je skupščina sklepčna.
Za predsednika skupščine se imenuje
Franc Gliha.
Za preštevalki glasov se imenuje Tatjano
Lipovšek in Mojco Lap.
Seji bo prisostvoval notar Stane Kreiner,
Gorenjska cesta 2, Radovljica.
2. K točki 2 dnevnega reda:
Za posebnega revizorja z nalogo preveritve poslov uprave družbe,ki so vezani
na prodajo osnovnih sredstev ter knjiženja
poslovnih dogodkov s temi sredstvi od leta
1999 do vključno leta 2005,se imenuje revizijska družba Plus revizija d.o.o., Bežigrad
1, Ljubljana. Posebni revizor naj preveri
tudi zakonitost in upravičenost vseh pravnih poslov,ki jih je družba sklenila v obdobju
direktorovanja Marka Smoleta, vezanih na:
– prirejanje računovodskih izkazov z namenom prikrivanja izgube,
– nakup teniškega šotora, njegov najem
in oddaja v podnajem,
– financiranje teniškega turnirja leta 2002
v Kamniku KIK Group Open,v povezavi med
sponzorji turnirja in pogodbami,ki jih je sklenila družba Skupina KIK Kamnik d.d. s temi
sponzorji,
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Zavarovanja terjatev
SV 177/07
Ob-5831/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV/07 z dne 26. 2. 2007,
je bila nepremičnina: stanovanje v prvem
nadstropju v izmeri 62,29 m2, stanovanjskega objekta v Grižah, Griže 66, stoječ na
parc. št. 2038/4, k.o. Zabukovica, identifikator nepremičnine v času sklepanja tega
notarskega zapisa še ni znan, last kreditojemalca - zastavitelja Rojnik Sergeja, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 21. 2.
2007, sklenjene med Sevčnikar Matejem,
kot prodajalcem in Rojnik Sergejem, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve po kreditni pogodbi št. računa
52739021, št. kredita 1842253123 v znesku
34.000 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete
28. 2. 2022, z obrestno mero Euribor + 2,10
odstotnih točk letno, kar na dan sklenitve
kreditne pogodbe znaša 5,717 odstotkov in
efektivno letno obrestno mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,99 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru
zamude z zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih banka – upnica
imela z uveljavljanjem vračila terjatve.
SV 337/2007
Ob-5832/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. 337/2007 z dne 23. 2.
2007, je bila nepremičnina, poslovni prostor, označen s št. 26, v izmeri 29,70 m2 in
poslovni prostor, označen s št. 27, v izmeri
20,84 m2, v IV. nadstropju in ustrezen solastniški delež na skupnih delih – na hodniku
in sanitarijah v IV. nadstropju levo od stopnišča ter na hodniku in čajni kuhinji desno od
stopnišča, v poslovno – trgovskem objektu
Partizanska c. 30, stoječem na parceli številka 1151, k.o. Maribor-Grad, katerih lastnika
sta Pal Gregor, EMŠO 3012977500256, stanujoč Cafova ulica 6, 2000 Maribor in Trauda Pal, EMŠO 2605953505483, stanujoča
Kardeljeva cesta 57, 2000 Maribor, vsak do
ene polovice od celote, zastavljeno v korist
upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta
58, Ljubljana, matična številka 5026024,
za zavarovanje izvršljive denarne terjatve
v višini 20.900 EUR s pripadki in v znesku
25.100 EUR s pripadki.
SV 228/07
Ob-5833/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz Maribora, opr. št. SV 228/07 z dne
22. 2. 2007, je bila nepremičnina, vrstna
stanovanjska hiša – objekt št. 13 v zadružni soseski Ribniško selo S 11. Hiša
stoji na parc. št. 197/5 – stanovanjska
stavba v izmeri 91 m2 in dvorišče v izmeri
220 m2, k.o. Krčevina, na naslovu Terčeva
47, Maribor, last Brede Horvat, do celote, na podlagi pogodbe o medsebojnih
premoženjskih razmerjih, sklenjene med
njo kot članom zadruge – kupcem in Stanovanjsko zadrugo Maribor z.o.o., Gregorčičeva 19, Maribor, kot prodajalcem z

dne 23. 6. 1994, zastavljena v korist upnice – banke Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, s sedežem na naslovu 1000
Ljubljana, Trg republike 2, matična številka 5860571, za zavarovanje denarne
terjatve upnice do dolžnice Horvat Brede, EMŠO 1706953505197, stanujoče na
naslovu Terčeva ulica 47, Ribniško selo,
2000 Maribor, v višini 53.000 EUR s pripadki in obrestno mero, ki znaša trenutno
5,60% letno in je sestavljena iz nominalne izhodiščne prvovrstne obrestne mere
Nove LB (trenutno 5% letno) in fiksnega
pribitka v višini 0,60% letno, ter se spreminja v skladu z vsakokrat veljavnim sklepom o obrestnih merah Nove LB, z drugimi
pripadki, ki izhajajo iz kreditne pogodbe z
reg. št. 4071-285700029/GB in zapadlostjo zadnje mesečne obveznosti v plačilo
na dan 15. 2. 2014.
SV 154/07
Ob-5834/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 154/07, DK 12/07, z dne
16. 2. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 11
v izmeri 79,05 m2, ki se nahaja v II. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Prešernova cesta 21, Radomlje, stoječe na
parc. št. 92/1, 92/2, vl. št. 530, k.o. Radomlje
in je last zastaviteljev Domna Kuharja ter
Špele Pozvek, zastavljeno v korist upnice
Raiffeisen Krekove banke d.d., Slomškov
trg 18, Maribor, mat. št. 5706491, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61.000
EUR s pp.
SV 164/07
Ob-5835/07
Na podlagi notarskega zapisa notarke Majde Lokošek, opr. št. SV 164/07,
DK 13/07, z dne 20. 2. 2007, je bilo trisobno
stanovanje št. 4 v izmeri 81,30 m2, v pritličju
večstanovanjske stavbe na naslovu Miklošičeva 2d, 1230 Domžale, ki leži na parc.
št. 4024 k.o. Domžale, vpisani pri vložku
št. 3554 k.o. Domžale, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe, last
zastaviteljev Omanović Salmija in Zijada do
celote, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520
Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja
terjatve v višini 32.000 EUR s pp.
SV 193/07
Ob-5836/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 193/07, DK 15/07, z
dne 27. 2. 2007, je bilo trisobno stanovanje v izmeri 71 m2, v drugem nadstropju
zgradbe delavskega doma na naslovu Vir,
Šaranovičeva cesta 19, 1230 Domžale, ki
leži na parc. št. 2316/1 k.o. Domžale, vpisani pri vložku št. 4980 k.o. Domžale, skupaj
s pripadajočim sorazmernim deležem na
skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske hiše ter last zastaviteljice Ribič
Mojce do celote, zastavljeno v korist NLB
Banke Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale, MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve
v višini 19.620 EUR s pp.

SV 263/07
Ob-5837/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 263/07 z dne 23. 2. 2007, je enosobno stanovanje v izmeri 44,20 m2, v prvem
nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu
Mlekarska ulica 14, Kranj, ki stoji na parc.
št. 64/16 k.o. Čirče, last zastavitelja Dražana
Gogića, Frankovo naselje 160, Škofja Loka,
na temelju notarskega zapisa, prodajne pogodbe z dne 12. 2. 2007, opr. št. SV 31/07,
sklenjene s prodajalcem Marinkom Kremenovićem, Mlekarska ulica 14, Kranj, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d.,
Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka
2211254, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 52.500 EUR, z letno obrestno
mero v višini 3‑mesečnega Euriborja in pribitka v višini 3,25%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 300 zaporednih mesečnih anuitetah,
od katerih zadnja zapade dne 15. 3. 2032.
SV 92/07
Ob-5838/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Berden iz Ljubljane, Trg OF 13, opr. št. SV-92/07 z dne 23. 2.
2007, je bilo troinpolsobno stanovanje št. 3 v
prvem nadstropju, v izmeri 98,30 m2, v stanovanjskem bloku na naslovu Litostrojska cesta
26 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 1940, vpisani
v vl. št. 3668, k.o. Zgornja Šiška, v lasti Branka
Peternela, rojenega 10. 1. 1949, stanujočega
Ljubljana, Litostrojska cesta 26, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 0110/PD-275, z dne
7. 1. 1992, zemljiškoknjižnega dovolila Litostroja Holdinga, d.d. – v stečaju, z dne 2. 2.
2007 in na podlagi aneksa št. 1 k kupoprodajni
pogodbi št. 0110/PD-275, z dne 7. 1. 1992,
sklenjenega dne 12. 3. 1992, zastavljeno v
korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, matična številka
1319175, zaradi zavarovanja denarne terjatve
glavnice v višini 74.832,80 CHF, v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB, veljavnem na dan plačila obveznosti, s spremenljivo
obrestno mero 6‑mesečni CHF Libor + 1,95%
letno, z zapadlostjo zadnje anuitete dne 28. 2.
2022 s p.p., oziroma z odpoklicem.
SV 119/07
Ob-5839/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 119/07 z dne 21. 2.
2007, je bila nepremičnina, in sicer enoinpolsobno stanovanje v izmeri 55,02 m2, ki je
v k.o. Domžale, označeno z identifikacijsko
številko 1959 5575 40 in se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Domžale, Ljubljanska cesta 76, stoječe na parcelnih številkah 3860/4, 3860/5,
3868/5, 3868/6, 3868/7 in 3868/11, vse v
vložku št. 3554 k.o. Domžale, katerega solastnika vsak do ene idealne polovice, sta
na podlagi prodajne pogodbe opr. št. SV
96/07 z dne 7. 2. 2007, zastavitelja Mladenka Ristić in Goran Rašić, zastavljeno v
korist NLB Banke Domžale d.d., Ljubljanska
cesta 62, 1230 Domžale, MŠ 5101727, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
62.600 EUR s pripadki.
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SV 127/07
Ob-5840/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 127/07 z dne 27. 2.
2007, je bila nepremičnina, in sicer garsonjera številka 8, s pripadajočo shrambo
v kleti, v skupni izmeri 31,33 m2, v prvem nadstropju stanovanjskega poslovnega objekta v Domžalah, Ljubljanska 90,
stoječega na parcelnih številkah 3885/1,
3885/3, 3885/4 in 3885/5, ki so pripisane
k vložku št. 3554 k.o. Domžale in katere
lastnica do celote je na podlagi prodajne
pogodbe z dne 7. 2. 2007, zastaviteljica
Selma Husanović, zastavljena v korist SKB
banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, v zavarovanje
kreditnih denarnih terjatev v višini 28.000
EUR in 25.400 EUR pripadki.

dolžnika – zastavitelja Ultra d.o.o., s sedežem Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, matična številka 5562775, v višini 63.000 EUR
s pripadki ter z zapadlostjo najkasneje do
vključno 26. 2. 2008, oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.

SV 261/07
Ob-5841/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz

Maribora, opravilna številka SV 261/07 z
dne 26. 2. 2007, sta bili nepremičnini:
– dvosobno stanovanje številka 3 v pritličju, v izmeri 43,26 m2, v stavbi na naslovu
Košeninova ulica 6, 2342 Ruše, zgrajeni na
parceli številka 937 katastrska občina Ruše
– last dolžnika – zastavitelja Ultra d.o.o. do
celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe
za nakup stanovanj z dne 25. 9. 1996, sklenjene med njim kot kupcem in med Yuconta
d.o.o. kot prodajalcem in
– stanovanje številka 11 v pritličju, v izmeri 32,99 m2, v stavbi na naslovu Jezdarska ulica 8, 2000 Maribor, zgrajeni na parceli številka 1097 katastrska občina Tabor
– last dolžnika – zastavitelja Ultra d.o.o.
do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 11. 7. 2001, sklenjene med njim
kot kupcem in med RAP Raiffeisen Leasing
d.o.o. kot prodajalcem,
zastavljeni v korist upnice Banke Koper
d.d., s sedežem 6000 Koper, Pristaniška 14,
matična številka 5092221, za zavarovanje
denarne terjatve prej navedene upnice do
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SV 142/07
Ob-5842/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 142/07 z dne 27. 2.
2007, je bilo stanovanje št. 23, ki se nahaja
v 5. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 3, stoječe
na parc. št. 301 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 65,83 m2, last zastaviteljev Amina
Džinića in Alme Džinić, vsakega od njiju
do 1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 2. 2007, sklenjene s prodajalko
Darinko Tarman, zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, matična številka
5026237, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 64.230 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
Ppn 8/2007
Os-5047/07
To sodišče je s sklepom z dne 19. 1.
2007 pod opr. št. Ppn 8/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Merit Trgovina, posredovanje in marketing, d.o.o., Šmartinska c. 130, Ljubljana,
matična številka 5327415, šifra dejavnosti
G 51.900.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(19. 1. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, odvetnica iz Ljub
ljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Melisa d.o.o., Ljubljana, Šmartinska
cesta 130,
– Paul Hartmann Adriatic d.o.o., Ljubljana, Letališka 3,
– Termotehnika d.o.o., Novo mesto, Pod
Trško goro 83,
– Porsche leasing Slo d.o.o., Ljubljana,
Verovškova 74 in
– Lidia Breznik, Naveršnikova 3, 2000
Maribor, kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 19. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
St 12/2007
Os-5048/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 12/2007
z dne 15. 2. 2007 začelo stečajni postopek

nad podjetjem Elektrokovina – elektronika,
proizvodnja elektronskih naprav d.o.o.,
Maribor, Vodovodna ulica 20.
Odslej se dolžnikova firma glasi: Elektrokovina – elektronika, proizvodnja elektronskih naprav d.o.o. – v stečaju, Maribor,
Vodovodna ulica 20, njegova matična številka je 5744326, šifra njegove dejavnosti
pa 33.200.
Za stečajno upraviteljico je določena dr.
Irena Lesjak, univ. dipl. ekonomistka, stan.
Ulica heroja Vojka 39, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ 2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 12. 4.
2007 ob 9.30 v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 15. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 2. 2007
St 8/2006
Os-5050/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
PL – Sistem d.o.o., Partizanska cesta 42,
Gornja Radgona – v stečaju (davčna številka 43113141, matična številka 1925911)
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 16. 2. 2007
St 16/2000
Os-5067/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
16/2000 z dne 5. 2. 2007 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom LIO, lesna industrija in objekti Škofja Loka, d.d., Kidričeva cesta 56, Škofja Loka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 5. 2. 2007
St 17/2006
Os-5068/07
To sodišče je s sklepom poravnalnega
senata št. St 17/2006 z dne 29. 12. 2006
začelo postopek prisilne poravnave nad
dolžnikom Linko - Plast proizvodno trgovsko podjetje d.o.o., Savska c. 24a, Sevnica, matična št. 5789729, šifra dejavnosti:
25.240.

Upnike katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, da sodišču z obrazloženo
vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni, po izteku roka za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je bil
določen Tomaž Kos s.p. iz Celja.
Imenuje se upniški odbor v sestavi:
– Status d.o.o., Ulica belokranjskega odreda 19, Metlika,
– RS MF DURS DU Brežice, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo RS, Zunanji oddelek v Novem mestu, Vrhovčeva 18,
Novo mesto,
– Vlasta Kelnerič, Ribniki 19, Sevnica,
– NLB d.d. Ljubljana, Podružnica Posavje - Krško, Trg Matije Gubca 1, Krško,
– Alenka Staver, Drnovo 23, Leskovec
pri Krškem.
Začetek postopka prisilne poravnave se
po uradni dolžnosti vpiše v sodni register
pod vl. št. 1/03402/00 pri tukajšnjem sodišču.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave se nabije na oglasno desko dne
29. 12. 2006.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 29. 12. 2006
St 27/2007
Os-5069/07
To sodišče je s sklepom St 27/2007 dne
20. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Replica trgovina d.o.o. Ljubljana – Črnuče, Pot k sejmišču 30, matična številka: 1839381, številka dejavnosti
52.420, davčna številka 76653714, št. reg.
vl. 13806100.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Igor
Bončina iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 5. 2007 ob 10.45 v razpravni dvorani
št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
20. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2007
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St 87/2005
Os-5070/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 87/2005 dne 19. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Fridrih proizvodno in storitveno podjetje
d.o.o., Falska c. 73, Ruše, šifra dejavnosti:
20.100, matična številka: 5770254, davčna
številka: 40866645.
Odslej firma glasi Fridrih proizvodno
in storitveno podjetje d.o.o., Falska c. 73,
Ruše – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se določi Sonjo Krajnčič, Ljubljanska c. 38, Sl. Bistrica.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami
in kolkovane s predpisano sodno takso.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € (1.900 SIT)
in največ 158,57 € (38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.: 01100-8450088103, sklicna številka
odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 7. 5.
2007 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 2. 2007
St 1/2007
Os-5072/07
1. Z dnem 20. 2. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Šarotar Helena
s.p., Zlatarna Kameja, Cvetkova 2, Murska Sobota, matična številka: 1032500.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
Martin Sreš iz Radenec, Prisojna cesta 27.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR. Ne plača se taksa za prijavo
terjatev delavcev iz drugega odstavka 160.
člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji.
Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-1000339014,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-1000338529, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100017.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 7. 5. 2007 ob 14. uri v razpravni dvorani
št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 20. 2. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika

razpolagati s premoženjem stečajnega dolž
nika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 20. 2. 2007
St 110/2006
Os-5222/07
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Integra, podjetje za avtomobilsko
dejavnost, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o.,
Maribor, Ptujska cesta 176.
To sodišče, Sodna ulica 14, razpisuje narok za prisilno poravnavo v zadevi Integra,
podjetje za avtomobilsko dejavnost, trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Maribor, Ptujska
cesta 176, za dne 29. 3. 2007 ob 10. uri v
sobi 253.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije v pisarni oddelka za
gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2007
St 1/2007
Os-5223/07
To sodišče je dne 21. 2. 2007 izdalo
sklep opr. št. 1/2007 da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Igras Inženiring
gradbenih storitev d.o.o., Gradiška cesta
6, Vipava, matična številka 5858291, šifra
dejavnosti 45.210.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter pri 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 7,39 EUR in največ 158,57 EUR.
Do vrednosti 41,73 EUR 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. 01100-845000883641, sklic na
št. 11 42218-71100060107. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 6. 2007 ob 8.50 v sobi 119/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 2. 2007
St 5/2006
Os-5224/07
To sodišče je dne 21. 2. 2007 izdalo
sklep opr. št. 5/2006 da se začne stečajni
postopek zoper dolžnika Resped Mednarodna špedicija d.o.o., Mednarodni prehod
2, Vrtojba, matična številka 5748364, šifra
dejavnosti 63.400.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, pošta
Šempeter pri Gorici.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
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 7,39 EUR in največ 158,57 EUR.
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Do vrednosti 41,73 EUR 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. 01100-845000883641, sklic na
št. 11 42218-71100060506. Prijava terjatev
in vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
7. 6. 2007 ob 8.30 v sobi 119/I tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oklic je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 21. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 2. 2007
St 25/2006
Os-5225/07
To sodišče je dne 21. 2. 2007 s sklepom, opr. št. St 25/2006 v smislu drugega
odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom ZEL sušnine naše
domačije d.o.o., Frasova ulica 12, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 2. 2007
St 4/2007
Os-5226/07
To sodišče je dne 21. 2. 2007 s sklepom,
opr. št. St 4/2007 v smislu drugega odstavka
99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Fornezzi Danila s.p. – Cvetličarna Zlatica in trgovina na drobno,
Majšperk 30 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Narok za preizkus terjatev, ki je bil določen za dne 3. 4. 2007, ob 10.30, se prekliče.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 21. 2. 2007
St 5/1992
Os-5345/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Gostol peskalna tehnika, d.o.o.
sklenilo:
Potrdi se predlog osnutka za glavno razdelitev z vsemi prilogami, ki ga je predložil
stečajni upravitelj 25. 1. 2007.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi na 4. 4. 2007 ob
8.30 v razpravni dvorani št. 122/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v času uradnih ur, to je ob ponedeljkih, sredah in petkih od 9. do 12. ure,
ob sredah pa še od 14. do 16.30 v stečajni
pisarni (soba 114/I) tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 21. 2. 2007
St 42/2006
Os-5346/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Novak Ivan – detektiv, Petišovska
71, Petišovci, davčna št. 59005971, se iz
razloga drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
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Narok za preizkus upniških terjatev dne
12. 3. 2007 ob 13.30, se preklicuje.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 22. 2. 2007
LIK 203/2006
Os-5347/07
To sodišče je s sklepom Lik 203/2006
dne 22. 2. 2007 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Kmetijska zadruga Barje,
z.o.o. Ljubljana, Ižanska c. 305, vložna
številka: 12486700.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Uroš Ilić iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v
dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi
dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 5. 2007 ob 11.20 v razpravni dvorani št. III, tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo na Miklošičevi c. 7,
Ljubljana.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
22. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
St 25/2007
Os-5348/07
To sodišče je s sklepom St 25/2007 dne
21. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom General PRO Trgovsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana, Medvedova cesta 4, matična številka 1768379,
vložna številka 13695100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote
prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 € in
največ 158,57 € ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 5. 2007 ob 11.45 v razpravni dvorani
št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2007
St 282/2005
Os-5349/07
To sodišče je s sklepom St 282/2005 dne
20. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
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dolžnikom Oražem d.o.o., Wolfova 4, Ljubljana – v stečaju, ker premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2007
PPN 18/2007
Os-5350/07
To sodišče je s sklepom z dne 6. 2. 2007
pod opr. št. Ppn 18/2007 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Iskra
Prins d.d., prodaja, inženiring, servis, Cesta dveh cesarjev 403, Ljubljana, matična
številka: 5091969, vl. št. 1/01894/00.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica, prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(6. 2. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Katarina Benedik, Štihova 16, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Iskra MIS d.d., Ljubljanska c. 24a,
Kranj,
– Iskra d.d., Kotnikova 28, Ljubljana,
– Iskra Commerce d.o.o., Kotnikova 28,
Ljubljana,
– Pecker d.o.o., Ljubljanska cesta 39,
Kranj,
– Vlado Drobnič, Adamičeva cesta 41c,
Grosuplje, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 6. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 2. 2007
St 237/2006
Os-5351/07
To sodišče je s sklepom St 237/2006 dne
21. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Harlekin okrepčevalnica, Sašo
Primc s.p., Vurnikova ulica 3, Ljubljana,
EMŠO 1805951500803, matična številka:
5465070, davčna številka: 28344219.

Za stečajno upraviteljico se imenuje Marina Marinc Pilej iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s
sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar
najmanj 7,93 € in največ 158,57 € ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 5. 2007 ob 11.30 v razpravni dvorani
št. III, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2007
St 24/2007
Os-5352/07
To sodišče je s sklepom St 24/2007
dne 21. 2. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Event Yachting d.o.o., Zg.
Pirniče 45d, Medvode, matična številka
1273442, vložna št.: 13034700.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Matjaž Polenčič, Dunajska cesta 186, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 14. 5. 2007 ob 12.15 v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2007
St 252/2006
Os-5353/07
To sodišče je s sklepom St 252/2006 dne
22. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Moda Inter d.o.o., Slovenska c.
55a, Ljubljana, matična številka 1216155,
vložna številka 12982500.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
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Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 21. 5. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 5. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007

Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007

St 12/2007
Os-5554/07
To sodišče upnike obvešča, da je v stečajni zadevi Elektrokovina – elektronika,
proizvodnja elektronskih naprav d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Vodovodna ulica 20,
narok za preizkus terjatev, ki je bil razpisan
za dne 12. 4. 2007 ob 9.30 v sobi št. 253
tukajšnjega sodišča, preložen na dan 10. 5.
2007 ob 9.30 in bo prav tako v sobi št. 253
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2007
St 186/2004
Os-5555/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Malajner Pavel s.p., Gostilna Malajner, Miklavška c. 43, Hoče – v stečaju, šifra
dejavnosti 2102, matična številka 5311511,
davčna številka 76478076, v skladu s 169.
členom ZPPSL zaključi, saj so končana vsa
opravila iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2007
St 113/2006
Os-5556/07
To sodišče upnike obvešča, da je v stečajni zadevi Alnus, družba za gradbeništvo in trgovino d.o.o. – v stečaju, Maribor, Meljska cesta 50, narok za preizkus
terjatev, ki je bil razpisan za dne 12. 4. 2007
ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega sodišča, preložen na dne 10. 5. 2007 ob 9. uri
in bo prav tako v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 2. 2007
St 68/2006
Os-5557/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
68/2006 z dne 21. 2. 2007 zaradi umika
predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad samostojnim podjetnikom Gorazdom Berglezem s firmo Transport Berglez, Berglez Gorazd, s.p., Falska cesta
88, Ruše.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 21. 2. 2007
St 136/2006
Os-5558/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 136/2006 dne 23. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Birotehnik agencija za posredovanje in
zaposlovanje delovne sile ter storitve
d.o.o., Orožnova ulica 1, Maribor.
Davčna številka: 48956058, matična številka: 5538513000.

Odslej firma glasi Birotehnik agencija za
posredovanje in zaposlovanje delovne sile
ter storitve d.o.o. – v stečaju, Orožnova ulica
1, Maribor.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Ignac Marinič, Svetozarevska 10, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 EUR (prej 1.900 SIT) in
največ 158,57 EUR (prej 38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun: za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 5. 2007 ob 9. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 2.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
St 102/2006
Os-5559/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 102/2006 z dne 23. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad podjetjem Adam Rohe,
družba za storitve in trgovino d.o.o., Maribor, Vodovodna ulica 7.
Odslej se dolžnikova firma glasi: Adam
Rohe, družba za storitve in trgovino d.o.o.
– v stečaju, Maribor, Vodovodna ulica 7,
njegova matična številka je 1391925, šifra
njegove dejavnosti pa 51.900.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu na naslov Okrožno sodišče v Mariboru, 2000 Maribor, Sodna ulica 14, v
dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. K vlogi
naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse
za prijavo terjatve, ki znaša 2% vrednosti
prijavljene terjatve v EUR, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ 2.000 točk
(158,60 EUR). Vplačati jo morajo na račun sodnih taks Okrožnega sodišča v Mariboru, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 24. 5.
2007 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
St 187/2006
Os-5560/07
To sodišče je s sklepom St 187/2006
dne 21. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom TSA Turistično storitvena
agencija, d.o.o., Tabor 9, Ljubljana – v
stečaju.

Stran

St 5/2007
Os-5561/07
To sodišče je s sklepom St 5/2007
dne 23. 2. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Tivoli Commerce in inženiring; trgovska in finančna družba
d.o.o., Dunajska cesta 156, Ljubljana,
vložna številka 13508600, matična številka 1663020.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Uroš Ilič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 6. 2007 ob 13.10 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko
sodstvo na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2007
St 21/2007
Os-5700/07
To sodišče je s sklepom St 21/2007
dne 27. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Yatras, podjetje za
transportne storitve, d.o.o., Ljubljana,
Slomškova 1, matična številka: 5522722,
št. reg. vložka: 11337600, davčna številka
74735888, šifra dejavnosti: 60.230.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Marina Marinc Pilej, Triglavska 65, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 5. 2007 ob 11. uri v razpravni
dvorani št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2007
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Objave
zemljiškoknjižnih zadev

Izvršbe
In 2005/00639

Os-27739/06

Izvršitelj Matjaž Požar, je dne 3. 5.
2006, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi
In 2005/00639, Okrajnega sodišča v Mariboru, zoper dolžnika Romana Leljaka,
Cafova 5, Maribor, za upnika Društvo za
varstvo upnikov, Ul. Saše Deva 11, Maribor, v kraju Cafova 5, Maribor, pri dolžniku
ob prisotnosti Marije Brkič – za upnika,
opravil rubež nepremičnine, stanovanja v
III. nadstropju v izmeri 94,54 m2, na naslovu Cafova 5 v Mariboru.
In 2006/00841

Os-3389/07

Izvršitelj Žel Jože, Strossmayerjeva 28,
Maribor, je dne 11. 12. 2006, s pričetkom
ob 13. uri, v zadevi In 2006/00841, Okrajno
sodišče Maribor, zoper dolžnika Muskovič
Petra in Ano, Šentiljska cesta 15, Maribor,
za upnika Pistotnik Marko, Soussenska
ul. 15, Ljubljana, v kraju Maribor, Šentiljska cesta 15, pri dolžniku ob prisotnosti
Muskovič Ane – dolžnice, opravil rubež
nepremičnine, dvosobnega stanovanja
št. 5 v I. nadstropju, ki se nahaja v večstanovanjskem objektu na naslovu Šentiljska cesta 15, Maribor, v izmeri 50 m2,
in sicer kuhinja 10,97 m2, soba 13,30 m2,
soba 14,44 m2, hodnik 3,22 m2, kopalnica
3,99 m2 in drugi prostori 4,08 m2. Stanovanje se nahaja na parceli št. 402/26, pripisani vl. št. 370, k.o. Krčevina.
In 193/2005

Os-2401/07

Izvršitelj Valent Aljoša je dne 24. 10.
2005, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi
Okrajnega sodišča na Ptuju, zoper dolžnika Letonja Miroslava, Arbajterjeva ul. 7,
2250 Ptuj, za upnika Komunalno podjetje
Ptuj d.d., Puhova ul. 10, 2250 Ptuj, na naslovu Arbajterjeva ulica 7, 2250 Ptuj, pri
dolžniku ob prisotnosti Letonja Miroslava
– dolžnika in Valent Aljoša – izvršitelja,
opravil rubež stanovanja, ki ni vpisano v
zemljiško knjigo za plačilo terjatve 92.869
SIT, in sicer stanovanja št. 18, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Arbajterjeva ulica 7 na Ptuju, vpisana pod
vl. št. 614, k.o. Krčevina pri Ptuju, parc.
št. 567/2.
Z 2003/00005

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Os-1714/07

V postopku zavarovanja denarne terjatve upnice Republike Slovenije, Ministrstva za finance, DURS, DU Celje, ki jo
zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji
oddelek v Celju, proti dolžniku Dragu Vasletu, Zabukovica 90, Griže, z vknjižbo
zastavne pravice na nepremičnini, je bil
na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Žalcu opr. št. Z 2003/00005 z dne 9. 4.
2003, opravljen rubež 1/2 nepremičnine,
ki ni vpisana v zemljiški knjigi in v naravi
predstavlja stanovanje v izmeri 60,25 m2,
v pritličju stanovanjske stavbe Zabukovica 90, Griže, parc. št. 77/5 in 77/6, obe
vl. št. 205, k.o. Zabukovica, last Draga
Vasleta, Zabukovica 90, Griže, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 18. 11. 1992.
Zapisnik o rubežu ima pomeni vknjižbe zastavne pravice in zaznambe izvršljivosti.

Dn 4373/2005
Os-1519/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 24. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Naska Pezerovića, Lepa ulica 16, Šempeter v Savinjski
dolini, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe z dne 15. 4. 1968, za stanovanje št. 5,
v stanovanjski stavbi Vojkova 15, Celje, v
vl. št. 1352/34, k.o. Medlog, sklenjene med
Ingradom Celje kot prodajalcem in Francem
Kotnikom kot kupcem. Po izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju
št. identifikatorja 33.E stanovanjska raba v
površini 39,35 m2, Vojkova 15, Celje, v vl.
št. 1352/34, k.o. Medlog, se zahteva v korist predlagatelja postopka Naska Pezerovića do 1/4 ter v korist Sadika Pezerovića
do 3/4.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2007
Dn 5835/2005
Os-1522/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 22. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Zlatice Čibej, Milčinskega ulica 13, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– pogodbe z dne 18. 11. 1991 in dodatka
z dne 16. 4. 1984, sklenjenih med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Celje kot prodajalko in Zlatko Čibej kot kupovalko, za stanovanje št. 28 v III. nadstropju
stanovanjske hiše Milčinskega 13, Celje, v
vl. št. 2096/29 k.o. Spodnja Hudinja. Po izjavi predlagateljice je listina uničena oziroma
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 28.E stanovanjska raba
v površini 45,98 m2, Milčinskega 13, Celje, v
vl. št. 2096/29 k.o. Spodnja Hudinja, se zahteva v korist predlagateljice postopka Zlatice
Čibej do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2007
Dn 7130/2005
Os-1523/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s
sklepom z dne 22. 11. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Srečka Pustoslemška, Kapla 24, Tabor, uvedlo postopek

zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1991, sklenjene med Cinkarno Celje p.o.
kot prodajalcem, Zvonetom Marcenom kot
kupcem ter kupoprodajne pogodbe z dne
26. 6. 2001, sklenjene med Zvonetom Marcenom kot prodajalcem in Andrejem Herlahom kot kupcem, za stanovanje št. 20 v
površini 67,97 m2 in kletjo št. 20, v IV. nadstropju stanovanjske hiše Pod kostanji 24,
Celje, v vl. št. 2479/212, k.o. Ostrožno. Po
izjavi predlagatelja je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 211.E stanovanjska
raba v površini 67,97 m2, Pod kostanji 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 in 24, Celje, v
vl. št. 2479/212 k.o. Ostrožno se zahteva v
korist predlagatelja postopka Srečka Pustoslemška do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2007
Dn 7612/2006
Os-1524/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Dornik Rajka,
Pohorska 4, Celje, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – stanovanju v XII.
nadstropju stanovanjske hiše Celje, Pohorska 4, v obsegu 72,77 m2, vpisanem pri
vložku št. 2097/61, k.o. Sp. Hudinja, izdalo
sklep Dn št. 7612/2006 z dne 20. 11. 2006,
s katerim je začelo postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 5. 1995, za stanovanje
v XII. nadstropju stanovanjske hiše Celje,
Pohorska 4, v obsegu 72,77 m2, vpisanem
pri vložku št. 2097/61, k.o. Sp. Hudinja, sklenjene med Tovarno konfekcijskih in športnih
izdelkov Toper p.o. v stečaju, kot prodajalcem in Dornik Rajkom, Celje, Pohorska 4,
kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Dornik Rajka, EMŠO 2712969500962, Pohorska 4, Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 11. 1. 2007
Dn 6849/2005
Os-1558/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 22. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Jožeta Mastnaka,
Polzela 141/a, Polzela, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
– kupoprodajne pogodbe z dne 24. 12. 1991
in aneksa z dne 18. 1. 1993, za stanovanje
št. 4, v površini 34,98 m2, s kletnim prostorom v stanovanjski stavbi Pod kostanji 10,
Celje, v vl. št. 2479/66, k.o. Ostrožno, sklenjene med Libelo Celje, industrija tehtnic in
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finomehanike kot prodajalcem in Rudijem
Zoretom kot kupcem. Po izjavi predlagatelja
je listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 65.E stanovanjska
raba v površini 36,36 m2, Pod kostanji 6,
8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 in 24, Celje, v
vl. št. 2479/66, k.o. Ostrožno, se zahteva
v korist predlagatelja postopka Jožeta Mastnaka, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 12. 1. 2007

Pšeničnikom, Prušnikova 32, Maribor, kot
prodajalcem in B.I.K. inženiring, nepremičnine, gradbena operativa d.o.o., Krekova 18,
Maribor, kot kupcem in s katero je prodajalec dovolil vpis lastninske pravice na ime
kupca za to stanovanje.
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 Mariboru
dne 29. 1. 2007

Dn 21/2007
Os-1527/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Tomislava
Kneževića, Triban 5a, zaradi izbrisa starih
hipotek in prepovedi odsvojitve in obremenitve odločilo:
uvede se postopek za izbris stare hipoteke, vpisane na podlagi posojilne pogodbe
z dne 14. 11. 1979, za posojilno terjatev v
znesku 180.000 DIN s 4% obrestmi in p.p.,
pri vl. št. 1534, k.o. Bertoki, nepremičnini
parc. št. 4091 in4092/2, last Knežević Tomislava in Štromar Frederika.
Hipotekarno upnico Jugoslovansko izvozno in kreditno banko Beograd, Poslovna
enota Koper, se poziva, da v primeru, če
izbrisu stare hipoteke, ki je predmet tega
postopka nasprotuje, v treh mesecih od objave oklica vloži ugovor proti izbrisu stare
hipoteke.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2007
Dn 4415/2006
Os-1528/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice postopka Angele
Kocjančič, Rožar 7, Črni Kal, ki jo zastopa
odv. Igor Kocjančič, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parceli št. 1303/3, v izmeri 47 m2,
v naravi travnik in 1303/4, v izmeri 40 m2,
v naravi travnik, obe k.o. Rožar, pri kateri
je predlagateljica Kocjančič Angela, rojena
12. 5. 1925, z mero verjetnosti izkazala lastninsko pravico do deleža 1/8.
Imetnike pravice na gornjih nepremičninah se poziva, da v dveh mesecih od
objave 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 10. 1. 2007
Dn 3526/2004
Os-1508/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Brede Kunej,
Valvasorjeva ul. 14, Maribor, ki jo zastopa
Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg
17b, Maribor, za vknjižbo lastninske pravice
na stanovanju št. 1, ident. št. dela stavbe

659 365 1, k.o. Tabor, dne 18. 10. 2006, pod
Dn št. 3526/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 1. 6. 1993, o prodaji enosobnega stanovanja št. 1 v Mariboru, Valvasorjeva ul. 14, parc. št. 0438/001,
vl. št. 1208, k.o. Tabor, sklenjene med Projektivno tehnološkim birojem p.o. Maribor,
Slovenska ul. 33, kot prodajalcem in Natašo
Kovše, Valvazorjeva 14, Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice na ime kupovalke za to
stanovanje.
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 Mariboru
dne 8. 1. 2007
Dn 3526/2004
Os-2777/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Pošte Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor, ki jo zastopa Flatmary, Marija Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za vknjižbo lastninske
pravice na stanovanju št. 4, ident. št. dela
stavbe 659 365 4 in št. 10, ident. št. dela
stavbe 659 365 10, k.o. Tabor, dne 18. 10.
2006, pod Dn št. 3526/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 10.
1974, o prodaji dvosobnega stanovanja v
pritličju – vzhodno stanovanjskega bloka v
Mariboru, na Valvazorjevi ul., parc. št. 438/1,
k.o. Tabor, sklenjene med Gradbenim podjetjem Dravograd, Mariborska c. 9, Dravograd,
kot prodajalcem in Podjetjem za PTT promet
Maribor, Slomškov trg 10, kot kupcem;
– kupoprodajne pogodbe z dne 2. 10.
1974, o prodaji dvosobnega stanovanja v
mansardi – vzhodno stanovanjskega bloka v
Mariboru, na Valvazorjevi ul., parc. št. 438/1,
k.o. Tabor, sklenjene med Gradbenim podjetjem Dravograd, Mariborska c. 9, Dravograd,
kot prodajalcem in Podjetjem za PTT promet
Maribor, Slomškov trg 10, kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 8. 1. 2007
Dn 9732/2006
Os-3469/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju, vpisanem v podvl. št. 1652/148, k.o.
Spodnje Radvanje, dne 19. 12. 2006, pod
Dn št. 9732/2006, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 16-97 z dne
9. 6. 1997, o prodaji stanovanja št. 158/VII,
v stanovanjski hiši v Mariboru, Prušnikova
32, parc. št. 1116/1, vl. št. 1414, k.o. Spodnje Radvanje, sklenjene med Stanislavom
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Dn 1770/2003
Os-3470/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiškoknjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nataše Rodošek,
Matejkova ul. 7, Maribor, ki jo zastopa Marija
Topolovec s.p., Glavni trg 17b, Maribor, za
vknjižbo lastninske pravice na stanovanju,
vpisanem v podvl. št. 3403/22, k.o. Pobrežje, dne 15. 12. 2006, pod Dn št. 1770/2003,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja št. 79/91 z
dne 18. 11. 1991, o prodaji stanovanja št. 5,
v II. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Matejkova 7, parc. št. 1084/7, vl.
št. 2058, k.o. Pobrežje, sklenjene med MTT
– Tovarna tkanin Melje, Maribor, Ul. kraljeviča Marka 19, kot prodajalcem in Majdo
Kompan, Matejkova 7, Maribor, kot kupovalko in s katero je prodajalec dovolil vpis
lastninske pravice na ime kupovalke za to
stanovanje.
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 Mariboru
dne 29. 1. 2007
Rz 134/2006
Os-2389/07
Okrajno sodišče v Sežani na predlog Milana Malika, Kobdilj 32, 6222 Štanjel, kot
dedič po pok. Zori Malik (opr. št. D 39/2001),
ki ga zastopa Branko Fabjan iz Nove Gorice, Tolminskih puntarjev 2b, oklicuje začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige,
in sicer parc. št. 1338/4 in parc. št. 1338/5,
k.o. Kobdilj.
Okrajno sodišče v Sežani poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
parcelah oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist Zore Malik.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 1. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
In 06/00582
Os-152/07
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni zadevi upnice Kovče Neže, Tevče 7, Laško,
ki jo zastopa odv. Ivan Levec iz Celja, proti
dolžniku Stopinšek Vinku, Pod gradom 5,
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Laško, zaradi izterjave 365.179,30 SIT s pp,
dne 28. 11. 2006 sklenilo:
dolžniku Stopinšek Vinku, stanujočemu
Pod gradom 5, Laško, se v izvršilni zadevi
opr. št. In 06/00582, na podlagi 85. člena
Zakona o pravdnem postopku – ZPP, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju – ZIZ, kot začasni zastopnik postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje.
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 sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 11. 2006
In 04/00410
Os-2408/07
Okrajno sodišče v Celju je v izvršilni
zadevi upnice Zavarovalnice Triglav d.d.,
Ljubljana, OE Kranj, Bleiweisova 20, Kranj,
zoper dolžnika Stopinšek Vincenca, Harje
15, Laško, zaradi izterjave denarne terjatve 1.444,05 EUR s pp dne 4. 1. 2007
sklenilo:
dolžniku Stopinšek Vincencu, stanujočemu Harje 15, Laško, se v izvršilni zadevi In
04/00410, na podlagi 85. člena Zakona o
pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ),
kot začasni zastopnik postavi odvetnik Tomaž Germ, Prešernova 27, Celje.
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 sodišču, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2007
P 117/2006
Os-2621/07
Okrajno sodišče v Črnomlju po okrajnem sodniku Igorju Fortunu, v pravdni zadevi tožeče stranke Jožeta Kostelca, Radoviči
št. 9, Metlika, ki ga zastopa pooblaščenec
Drago Vlah, odvetnik v Metliki, proti toženi
stranki neznani in neznano kje živeči Neži
Plesec, Radoviči št. 3, Metlika, zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja in izstavitve zemljiškoknjižne
listine, pcto 100.000 SIT, v smislu 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, dne 23. 10.
2006 postavlja začasnega zastopnika neznani in neznano kje živeči Neži Plesec,
Radoviči št. 3, Metlika.
Začasni zastopnik je univ. dipl. pravnik
– odvetnik Dušan Bricelj, Kolodvorska 26,
Črnomelj.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal toženo stranko neznano in neznano kje
živečo Nežo Plesec, Radoviči št. 3, Metlika,
vse do takrat dokler le-ta ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 23. 10. 2006
N 27/2006
Os-3369/07
Okrajno sodišče v Piranu je po okrajni
sodnici mag. Mojci Kete Ujčič, v nepravdni zadevi predlagatelja Alfreda Draščiča,
Triban 8, Koper, ki ga zastopa odv. Dušan
Železnik iz Sežane, zoper nasprotne udeležence 1. Rozo Grbac, Korte 53, Izola, 2.
Benedikta Kaligariča, Dantejeva 20, Izola,
3. Mateja Kaligariča, Cetore 18, Izola, 4.
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Daria Grizonicha, Ontario, Kanada, 5. Vilmo Jeglič, 570 Geneva, Ontario, Kanada,
6. Loredano Rojac, Gažon 35/a, Šmarje, 7.
Elviro Ivanič, Gažon 9, Šmarje, in 8. Nadjo
Sabadin, Izletniška 50, Koper, zaradi dovolitve nujne poti (pcto. 500.000 SIT), na podlagi 82. člena Zakona o pravdnem postopku
(ZPP) sklenilo:
nasprotnemu udeležencu Dariu Grizonichu in nasprotni udeleženki Vilmi Jeglič
se kot začasni zastopnik postavi odvetnik
Davorin Kranjc iz Kopra.
Začasni zastopnik bo zastopal nasprotna
udeleženca v postopku vse do takrat, dokler
nasprotna udeleženca ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 31. 1. 2007
P 130/2006
Os-3125/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi
tožečih strank: 1. Žakelj Marije, Trnje 84,
6257 Pivka in 2. Žakelj Bojana, Trnje 84,
6257 Pivka, ki ju zastopa odvetnica Vida
Andrejašič iz Postojne, zoper toženo stranko Bitenc Franca, Edenburg, Pa, ZDA, sedaj neznano kje, zaradi priznanja lastninske
pravice (pcto 1.251,88 EUR), na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena ZPP,
izven naroka dne 9. 1. 2007 sklenilo:
toženi stranki Bitenc Francu, Edenburg,
Pa, ZDA, ki je dejansko neznan oziroma ni
znano njegovo bivališče, postavlja začasnega zastopnika, odvetnika Mirana Škrinjarja,
Prešernova ulica 14, Ilirska Bistrica.
Začasni zastopnik ima v postopku, za
katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika, vse dokler
stranke ne nastopijo pred sodiščem oziroma dokler Center za socialno delo ne
sporoči sodišču, da je postavil skrbnika. O
postavljenem začasnem zastopniku sodišče objavi oglas tudi na sodni deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 9. 1. 2007
P 76/06
Os-1721/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke 1. Elvire Pahor, 2.
Nataše Pahor, 3. Marka Pahorja, 4. Matjaža
Pahorja, vsi iz Sela na Krasu 46, Kostanjevica na Krasu, ki jih zastopa odvetnica Jelena
Trunkl iz Nove Gorice, zoper toženo stranko
1. Angelo Vinci, Redipuglia 69, Italija, sedaj
neznanega bivališča in 2. Jožefa Frančeškina, Sela na Krasu 46, p. Kostanjevica
na Krasu, zaradi priposestvovanja lastninske pravice (pcto 709,40 EUR), po predlogu tožeče stranke za postavitev začasnega
zastopnika prvi toženi stranki, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, prvi toženi stranki Angeli Vinci, Redipuglia 69, Italija, sedaj
neznanega bivališča, postavilo začasnega
zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1. maja št. 1, ki bo prvo
toženo stranko Angelo Vinci, Redipuglia 69,
Italija, sedaj neznanega bivališča, v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožena
stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da ji
je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 10. 1. 2007

Oklici dedičem
IV D 6/2006
Os-35641/06
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Rolandu
Vodušku, roj. 26. 11. 1933, umrlem 13. 6.
2005, nazadnje stanujočem Ulica bratov
Učakar 90, Ljubljana, državljanu Republike
Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Glede na to,
da se ne ve, ali je kaj dedičev po zapustniku, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 12. 2006
D I D 145/2005
Os-4113/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pokojnem Janezu
Černiču, roj. 14. 12. 1910, Vnajnarje 9, Ljubljana Polje, umrlem 1. 6. 1950, nazadnje
stan. Vnajnarje 9, Ljubljana.
Kot zakoniti dediči pridejo v poštev zapustnikovi bratje in sestre ter njihovi potomci.
Zapustnik otrok ni imel, njegova žena Černič
Alojzija je umrla okrog leta 1989, njegovi
starši so umrli pred njim. Imel naj bi tri brate
in štiri sestre, in sicer sestra Hribar Pavla
je umrla in zapustila hči Hribar Pavlo ter
sina Hribar Pavla, sina Hribar Toneta, hči
Anico Šega ter hči Marijo, ter hči Tončko
Slovša. Sestra Jančar Ivana je umrla in je
zapustila nekaj potomcev, katerih imena in
naslovi sodišču niso znani. Pokojni je imel
tudi sestro Štangar Jožefo, katera je tudi že
pokojna, imena in naslovi potomcev po njej
sodišču prav tako niso znani. Pokojni je imel
brata Černič Antona, ki je pokojni, sodišču
niso znana imena in naslovih njegovih otrok.
Pokojni je imel sestro Karežič Marijo, ki je
pokojna, sodišču niso znani imena in naslovi njenih otrok. Pokojni je imel brata Franca
Černiča, ki je zapustil hči Fani Krmec, ki je
baje pokojna, sodišču ni znano, če je zapustila kakšne potomce.
Kot zakonita dedinja se je sodišču priglasila le zap. nečakinja Pavla Hribar. Drugi
v poštev prihajajoči zakoniti dediči sodišču
niso znani, prav tako ne njihovi naslovi.
Sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse dediče po pokojnem
Janezu Černiču, ki mislijo, da imajo pravico
do dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 1. 2. 2007
D 317/2006
Os-2411/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Neži Kukman,
roj. 18. 1. 1916 in umrli dne 31. 3. 2006,
nazadnje stanujoči Gradenje 8, Šmarješke
Toplice, izdaja naslednji oklic:
pozivajo se nečaki zapustnice – potomci
pokojne zapustničine sestre Marije Furlanič, da se priglasijo pri tukajšnjem sodišču
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ali pri skrbnici za poseben primer Majdi Ani
Kristan, Mestne njive 5, Novo mesto, v roku
1 leta od dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 1. 2007

Oklici pogrešanih
N 17/2006
Os-3590/07
Pri tukajšnjem sodišču teče nepravdni
postopek zaradi dokazovanja smrti Ivančič
Marije, roj. Medvešček, hčerke Andreja in
Lucije, roj. 30. 1. 1886 v Kanalu, nazadnje
stanujoče v Kočevju.
S tem oklicem se poziva Ivančič Marijo,
da se oglasi sodišču, prav tako pa se poziva tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
oziroma smrti, da to sporočijo sodišču. Rok
za oboje je 15 dni od objave tega oklica. Po
preteku tega roka bo sodišče izdalo odločbo, s katero bo ugotovilo smrt Ivančič Marije
ter določilo datum njene smrti.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 12. 1. 2007

N 90/2006
Os-3120/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Damijana
Šavrona, Regentova 2b, Ankaran, zoper nasprotno udeleženko Ivano Škerlj (Giovanno
Scherl), ženo Antona, neznanega naslova,
nazadnje stanujočo v Urbancih, ki jo zastopa skrbnik za poseben primer Anton Medved, strokovni sodelavec CSD Koper, zaradi
predloga za razglasitev za mrtvo, dne 15.
12. 2006 sklenilo:
uvede se postopek razglasitve za mrtvo
Škerlj Ivano, ženo Antona, neznanega naslova, nazadnje stanujočo v Urbancih.
Pogrešano se poziva, da se oglasi, kakor tudi vse, ki kaj vedo o njenem življenju
ali smrti, da to sporočijo sodišču v treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo sodišče
po poteku tega roka pogrešano razglasilo
za mrtvo.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 15. 12. 2006
N 5/2006
Os-3121/07
Stanislav Peklar, roj. 16. 5. 1952 v Labinu, nazadnje stanujoč v Avstraliji, je pogrešan od leta 1992.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal
Center za socialno delo Sevnica.
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Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi
in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 30. 1. 2007
N 28/2006
Os-3227/07
Cecilija Bukšek, roj. leta 1926, neznanega prebivališča, zadnji naslov prebivališča Rogatec 105, Rogatec (naslov je veljal
ob koncu II. svetovne vojne), kasneje Rogatec 36, oziroma Tuškova ulica 5, Rogatec, je pogrešana od konca II. svetovne
vojne, od 8. 5. 1945 dalje, ko se je za
pogrešano izgubila vsaka sled. Predlagateljica postopka je Marija Golavšek, stan.
Vide Janežičeve 5, Ljubljana, ki je sestra pogrešane Cecilije Bukšek. Skrbnica
za posebni primer je Marija Pelko, Trg 6,
Rogatec. Pogrešana naj se oglasi in tudi
vsak, ki bi kaj vedel o njenem življenju, naj
to sporoči Okrajnemu sodišču v Šmarju pri
Jelšah, v treh mesecih od objave tega oklica, sicer se bo po preteku roka pogrešana
razglasila za mrtvo.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 19. 1. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2629/2006
Rg-157/07
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba PI, Proizvodnja in inovacije,
d.o.o. Ljubno ob Savinji, Plac 28, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 28. 12. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Papež Francu, Zadrečka cesta 33, Nazarje,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 4. 1. 2007
Srg 2407/2006
Rg-3363/07
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Pira, podjetniško in poslovno
svetovanje d.o.o. Žalec, Podvin 213, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 1. 12. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Luskar Dušanu, stan. Podvin 213, Žalec,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 2. 2007
Srg 327/2007
Rg-4409/07
To sodišče je na predlog družbenice za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Fako veletrgovina, zunanja
trgovina in kooperacije, d.o.o. Žalec,
Partizanska 45, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu družbenice z dne 7. 2.
2007.
Premoženje družbe ostane družbenici
Končan Milici, stan. Partizanska 45, Žalec,
ki prevzame obveznost plačila morebitnih
obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v
15 dneh od dneva objave v Uradnem listu
RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 12. 2. 2007

Srg 2182/2006
Rg-2433/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
Družba Fortuna, Hreščak & Co, Pro
izvodno, trgovsko podjetje d.n.o. Sežana, Ulica talcev 18, Sežana, vpisana pri
tem sodišču pod vložno št. 1/05151/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 28. 12. 2006.
Družbenika Hreščak Rajko in Hreščak
Irena, oba iz Sežane, Ulica talcev 18, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti
družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se razdeli med družbenika sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave, sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 1. 2007
Srg 200/2007
Rg-3993/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Eva-Vet, trgovina in veterinarske storitve, d.o.o., Javorniška 10,
Pivka, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/1674/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenice z dne
19. 12. 2006.
Družbenica Sabrina Rebec, stanujoča
Šercerjeva 11, Ilirska Bistrica, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
družba ni imela zaposlenih delavcev in da
prevzame plačilo morebitnih preostalih obveznosti družbe. Premoženje družbe prevzame edina družbenica.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 2. 2007
Srg 247/2007
Rg-4115/07
Družba Mirja, računalniške storitve,
d.o.o., s sedežem Podreča 96, Mavčiče,
vpisana na reg. vl. št. 1/06411/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
družbenik Jalen Luka, Podreča 96, Mavčiče.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 2. 2007

Srg 13999/2006
Rg-36689/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Zvezda
18-21 upravljanje večstanovanjskih objektov, d.o.o., Ljubljana - Šentvid, Zvezda 18,
ki jo zastopa odvetnica Carmen Dobnik iz
Ljubljane, objavlja sklep:
Zvezda 18-21 upravljanje večstanovanjskih objektov, d.o.o., Ljubljana Šentvid, Zvezda 18, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
30. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Babić Jovan, Ljubljana Šentvid, Zvezda 18, Farkaš Tanja, Ljubljana
- Šentvid, Zvezda 21 in Jožef Skrbinšek,
Ljubljana - Šentvid, Zvezda 21, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. 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. 2006
Srg 14788/2006
Rg-3575/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra družbe Promo
d.o.o. Ljubljana, Cilenškova ulica 40, objavlja sklep:
družba Promo trgovina in storitve
d.o.o. Ljubljana, Cilenškova ulica 40, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 19. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Usnik Aleš, Ljubljana, Cilenškova ulica 40, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2007
Srg 14661/2006
Rg-3579/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za pre-
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nehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Elektromax trgovina na debelo in drobno d.o.o., Sostrska
cesta 10H, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Elektromax trgovina na debelo
in drobno d.o.o., Sostrska cesta 10H, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 21. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Romavh Peter, Sostrska
cesta 10H, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2007

Družbenik je Drašček Vojko, Količevo
51, Domžale, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007

nik je Heitec Immobilien GmbH & Co., KG,
Hollefeldstrasse 57, Emsdatten, 48282
Nemčija, po sklepu družbenika družbe z
dne 9. 1. 2007, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Heitec Immobilien GmbH & Co., KG.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojno 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 6. 2. 2007

Srg 00935/2007
Rg-4398/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe DTN proizvodnja, trgovina in svetovanje d.o.o., Legatova
ulica 16, Ljubljana, objavlja sklep:
družba DTN proizvodnja, trgovina in
svetovanje d.o.o., Legatova ulica 16, Ljubljana, reg. št. vl. 1/42382/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družabnice
z dne 19. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Žun Katarina, Legatova
ulica 16, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah - 1 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 12. 2. 2007

Srg 97/2007
Rg-3991/07
Družba E.T.S. Gradbeništvo, turizem,
šport d.o.o., s sedežem Pionirska 19, Solkan, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi
Gorici, v registru s št. vložka 1-3217-00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja družbe z dne 4. 1. 2007.
Ustanovitelj družbe je Drašček Rajko,
Pionirska ulica 19, Solkan, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 9. 2. 2007

Srg 13937/2006
Rg-3583/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Stewart International, informacije, d.o.o., Cesta na Rožnik
19, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Stewart International, informacije, d.o.o., Cesta na Rožnik 19, Ljubljana, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 27. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Stewart Information International, INC, ZDA, Houston, Texas 1980
Post Oak Boulevard, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
Srg 00028/2007
Rg-3586/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mavo trgovsko
podjetje, d.o.o., Količevo 51, Domžale, objavlja sklep:
družba Mavo trgovsko podjetje, d.o.o.,
Količevo 51, Domžale, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
6. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.

Srg 17/2007
Rg-3128/07
Družba IPSO, Rus in Iglič ter drugi
družba za raziskovanje in storitve d.n.o.,
Maistrova ulica 8/a, Maribor, reg. št. vl.
1/9546-00, katere družbenika sta Rus Andrej in Iglič Hajdeja, oba Ljubejeva ulica 1,
Ljubljana, po sklepu družbenikov družbe z
dne 30. 11. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom sta prevzela Rus Andrej
in Iglič Hajdeja.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 30. 1. 2007
Srg 217/2007
Rg-3998/07
Družba Tece, trgovina, proizvodnja
in storitve d.o.o., Poljska ulica 6, Maribor, reg. št. vl. 1/11637-00, katere družbe-

Stran

Srg 80/2007
Rg-3996/07
Družba Lokos Proizvodnja, servis, zunanja in notranja trgovina, inženiring in
svetovanje d.o.o. Bilje, s sedežem Bilje
121/g, Renče, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2270-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
17. 1. 2007.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe je
Zorn Vinko, Bilje 121/g, Renče, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 7. 2. 2007

Stran
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Arh Novak Mateja, Ulica Iga Grudna
021, Ljubljana, potni list, št. P00963652,
izdala UE Ljubljana. gnr‑251429
Babić Laenge Snežana, Ljubljanska
cesta
088,
Domžale,
potni
list,
št. P01026513, izdala UE Domžale.
gnn‑251558
Banović Njegoš, Mala vas 020, Videm
Dobre polje, potni list, št. P00798750,
izdala UE Grosuplje. gns‑251428
Bećić Hasib, Mlaka pri Kočevju 039B,
Stara Cerkev, potni list, št. PB0004713,
izdala UE Kočevje. gnm‑251434
Beganović Hajro, Bevke 019, Log pri
Brezovici, potni list, št. P00950143, izdala
UE Vrhnika. gng‑251690
Bojić Dragana, Laze 041, Logatec, potni
list, št. P00965796, izdala UE Logatec.
gnk‑251686
Destovnik Sergej, Bratovševa ploščad
038, Ljubljana, potni list, št. P00345888,
izdala UE Ljubljana. gnm‑251559
Dolinar Vera, Gradišče nad Pijavo Gorico
031, Škofljica, potni list, št. P00962988,
izdala UE Ljubljana. gnp‑251556
Furlan Peter, Ulica 25. maja 005, Nova
Gorica, potni list, št. P00832922, izdala UE
Nova Gorica. gnt‑251427
Gaber Ivan, Cesta Borisa Kraigherja
008B, Velenje, potni list, št. P00008400,
izdala UE Velenje. gnj‑251687
Gradišar Igor, Grogova ulica 009, Naklo,
potni list, št. P00608361, izdala UE Kranj.
gnl‑251435
Gradišar Lara, Grogova ulica 009,
Naklo, potni list, št. P00944550, izdala UE
Kranj. gne‑251442
Gradišar Renata, Grogova ulica 009,
Naklo, potni list, št. P00705052, izdala UE
Kranj. gnd‑251443
Grošelj Berta, Vojskarska ulica 019A,
Idrija, potni list, št. P00771806, izdala UE
Idrija. gnk‑251436
Grošelj Jan, Vojskarska ulica 019A,
Idrija, potni list, št. P00741818, izdala UE
Idrija. gng‑251440
Grošelj Uroš, Vojskarska ulica 019A,
Idrija, potni list, št. P00771815, izdala UE
Idrija. gnf‑251441
Hanželič Franc, Dornava 040A,
Dornava, potni list, št. P00140000, izdala
UE Ptuj. gnx‑251423
Hanželič Majda, Dornava 040A,
Dornava, potni list, št. P00228815, izdala
UE Ptuj. gno‑251432
Jelečević Boštjan, Štihova ulica 022,
Ljubljana, potni list, št. P00739568, izdala
UE Ljubljana. gnr‑251554
Ketiš Jan, Letonjeva ulica 002, Maribor,
potni list, št. P01146438, izdala UE Maribor.
gnc‑251444
Komac Urša, Ilirska ulica 015, Ljubljana,
potni list, št. P00700897, izdala UE
Ljubljana. gnh‑251439

Korez Michael, Finžgarjeva ulica 028,
Ptuj, potni list, št. P00627093, izdala UE
MZZ. gnw‑251424
Kostanjšek Stanko, Ulica Dušana Kvedra
014, Velenje, potni list, št. P00563138,
izdala UE Velenje. gnn‑251433
Koša Franc, Dobrovnik 296, Dobrovnik,
potni list, št. P00080310, izdala UE
Lendava. gnd‑251693
Kregar Ana, Koprska ulica 002A,
Ljubljana, potni list, št. P00712765, izdala
UE Ljubljana. gnp‑251431
Krivec Darja, Gregorčičeva ulica 013A,
Nova Gorica, potni list, št. P00655130,
izdala UE Nova Gorica. gnz‑251696
Länge Rubyrea, Ljubljanska cesta 088,
Domžale, potni list, št. P01026512, izdala
UE Domžale. gno‑251557
Marinšek Petra, Industrijska ulica 030,
Bistrica ob Dravi, potni list, št. P01064147,
izdala UE Ruše. gni‑251688
Matič Marko, Murkova ulica 007, Ptuj,
potni list, št. P00624397, izdala UE Ptuj.
gnh‑251689
Milović Mihajlo, Savlje 87, Ljubljana,
potni list, št. P01093652. gnf‑251316
Novak Alojz, Kotarjeva cesta 004,
Šentjernej, potni list, št. P00655481, izdala
UE Novo mesto. gnv‑251425
Novak Gregor, Trebinjska ulica 009,
Ljubljana, potni list, št. P00826873, izdala
UE Ljubljana. gnq‑251430
Orel Nina, Polje 135, Bohinjska Bistrica,
potni list, št. P00740646, izdala UE
Ljubljana. gnf‑251691
Peršič Eminjana, Cesta Prekomorskih
brigad 062A, Šempeter pri Gorici, potni list,
št. P00783044, izdala UE Nova Gorica.
gny‑251697
Petkovšek Alojz, Drenov Grič 107,
Vrhnika, potni list, št. P00611946, izdala
UE Vrhnika. gni‑251438
Petrović Lena, Ulica za gradom 19, Koper
- Capodistria, maloobmejno prepustnico,
št. AI 000161889. gnv‑251400
Poje Žana, Poljska pot 004, Domžale,
potni list, št. P01070512, izdala UE
Domžale. gnb‑251695
Ručigaj Simon, Bregarjeva ulica 049,
Ljubljana, potni list, št. P00622557, izdala
UE Lenart. gnu‑251426
Rutar Aleš, Ulica pod gozdom 001,
Trzin, potni list, št. P00510126, izdala UE
Kamnik. gnc‑251694
Sanković Jelena, Miklošičeva ulica 001,
Celje, potni list, št. P00673679, izdala UE
Celje. gnl‑251560
Špehar Mirko, Kovačji Grad 002,
Vinica, potni list, št. P00780356, izdala UE
Črnomelj. gne‑251692
Štulanović Rasima, Zrinjskega cesta
008, Ljubljana, potni list, št. P00232039,
izdala UE Ljubljana. gnj‑251437
Vodopivec Andrej, Pot na Drenikov vrh
012, Ljubljana, potni list, št. P00005338,
izdala UE Ljubljana. gnq‑251555
Zadravec Marko, Beblerjev trg 010,
Ljubljana, potni list, št. P00412492, izdala
UE Ljubljana. gns‑251553

Osebne izkaznice preklicujejo
Bajde Valerija, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001728371.
gnd‑251343
Bandur Janez, Slovenja vas 13,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001436477.
gnn‑251483
Bartelj Tina, Pavlovčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001359894.
gnz‑251321
Bogdanović Barbara, Škrilje 135,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001635456.
gnd‑251518
Boh Hočevar Maja, Štefanova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000522608.
gnb‑251345
Borojević
Miroslav,
Deteljica
9,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001145579.
gnq‑251580
Borštnar Tomaž, Osredek pri Krmelju
17/a,
Sevnica,
osebno
izkaznico,
št. 001011410. gny‑251522
Božič Klavdija, Velika Cikava 17, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000145234.
gnj‑251512
Božjak Tina, Saveljska cesta 68,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001950490.
gnk‑251336
Bračič Štefka, Klek 3/a, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 000755344. gnv‑251675
Brglez Jelka, Mestni trg 11, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001906546.
gnr‑251479
Brglez Marcel, Mestni trg 11, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001906547.
gns‑251478
Brišar Polona, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000653560.
gnd‑251493
Burger Ivana, Nova pot 199, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000361811.
gni‑251338
Centa Milan, Ulica 16. maja 8, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
000254627.
gne‑251517
Cerkvenik Denis, Cesta na Lenivec 4,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001746619.
gnb‑251670
Cesra Jože, Cesta v Loke 2, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
001757234.
gnd‑251418
Ciglarič Stanislav, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000771175.
gnx‑251498
Cvek Darko, Grahovo ob Bači 22,
Grahovo ob Bači, osebno izkaznico,
št. 001315379. gnl‑251535
Čehajič Kimeta, Stanetova ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 001778913.
gny‑251397
Čufer
Gregor,
Prešernova
ulica
6,
Radovljica,
osebno
izkaznico,
št. 001053821. gnm‑251384
Divjak Boris, Vodovodna cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002022512.
gny‑251322
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Drevenšek
Tomo,
Sedlašek
32/b, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001820837.
gnm‑251634
Drovenik Antonija Živa, Štrekljeva
ulica 2, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000109027. gnf‑251491
Gabrovšek Jože, Brezje pri Tržiču 31,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001625783.
gnp‑251581
Gajzer Aleš, Ulica Šercerjeve brigade 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001958189.
gnq‑251405
Golob Janez, Vuhred 136, Vuhred,
osebno
izkaznico,
št.
001153922.
gnz‑251521
Gričnik Vladimir, Ulica Ruške čete 14,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001612593.
gnj‑251487
Grmovšek
Anton,
Zgoša
33/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 8046.
gnp‑251381
Grobelšek Marija, Koroška ulica 10,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001855455.
gno‑251382
Grum Mitja, Strojeva ulica 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001115386.
gno‑251507
Herič Angela, Jareninski dol 57,
Jarenina, osebno izkaznico, št. 000739005.
gnc‑251544
Hitij Alojz, Stanežiče 7/d, Ljubljana
Šmartno, osebno izkaznico, št. 000295828.
gnz‑251646
Hlad Maja, Gorenje pri Divači 22/c,
Divača, osebno izkaznico, št. 001499723.
gny‑251672
Hlad Miha, Gorenje pri Divači 22/c,
Divača, osebno izkaznico, št. 001787582.
gnz‑251671
Hočevar
Marko,
Videm
57/a, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico,
št. 001677263. gnr‑251379
Hribar Anica, Rudarsko naselje 10,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001553757.
gnz‑251596
Hussu Zofija, Zaloška cesta 98,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000868030.
gnj‑251662
Idrizi Imer, Cesta maršala Tita 33,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 000134154.
gne‑251542
Jamšček Nataša, Polanškova ulica 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002047936.
gnt‑251327
Jarc Branko, Podvasca 16, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001320686. gnk‑251386
Jemec Boštjan, Novo polje, Cesta
VIII/14, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001091054. gnh‑251339
Jerič Marija, Gančani 11, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001284074.
gng‑251415
Jordan Sabina, Dolenje Kronovo
19/a, Novo mesto, osebno izkaznico,
št. 001527730. gnt‑251602
Jošt Aleš, Cesta 1. maja 86, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001998183.
gnl‑251385
Jursinovič Erika, Kvedrova cesta 12,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001784275. gnx‑251398
Kamerlin Zdravko, Šprinc 25, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000134413.
gnm‑251584
Kamhi Bojana, Bratovševa ploščad 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000233804.
gnb‑251645

Matoh Janez, Einspielerjeva ulica 5/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000304068.
gnf‑251366
Meden Nada, Lamutova ulica 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000896293.
gnr‑251504
Mežan Miklavž, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000991246.
gnz‑251496
Miklošič Jure, Polica 136, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
002057670.
gns‑251378
Miloševič Nika, Korčetova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001794195.
gnn‑251408
Mirić Matej, Mesarska cesta 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001335682.
gnd‑251318
Modic Ivanka, Topniška ulica 70,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001633392.
gns‑251328
Modrijan Lidija, Pot k ribniku 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001639187.
gng‑251490
Mori Ivana, Viška cesta 5, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000736107.
gnd‑251618
Mozetič Ana Marija, Miren 89/a,
Miren, osebno izkaznico, št. 001224601.
gnd‑251668
Muršec Matej, Biš 36, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001455187. gnl‑251485
Nikolić Danijel, Kočevska cesta 1,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001537406.
gnb‑251320
Ogrinc Marija, Strossmayerjeva ulica 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001722784.
gnq‑251330
Ogrizek Klara, Mali Breg 3/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 002030366.
gnb‑251395
Okić Jasmin, Japljeva ulica 4/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001318289.
gnq‑251505
Perinović Zdenka, Malo Lešče 5,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001182508.
gne‑251417
Petek Ivan, Stanetinci 1, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001260366.
gnt‑251477
Petelin Kristjan, Arčoni 6, Renče, osebno
izkaznico, št. 001904241. gnw‑251649
Planinšec Marina, Beblerjeva ulica 8,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001722436. gnu‑251401
Podboršek Ljubica, Cesta Ceneta
Štuparja 15, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001932687. gnc‑251344
Podgoršek
Sandi, Andrenci
51,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 001422893. gnb‑251595
Poljanšek Janez, Dobajeva ulica 8,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000280474.
gng‑251590
Popovič Dejan, Ulica 6. junija 14,
Ivančna Gorica, osebno izkaznico,
št. 000955998. gnk‑251611
Poprask Cvetka, Ljubija 101, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
002040719.
gnq‑251630
Postružnik Mihaela, Počenik 21,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 001371223. gnx‑251548
Puhner Daniel, Rogoška ulica 17,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001311822.
gnp‑251406
Pukl Margareta, Trubarjeva ulica 13,
Celje, osebno izkaznico, št. 000576380.
gnz‑251396

Kastelic Alenka, Podsmreka pri Višnji
gori 14, Višnja Gora, osebno izkaznico,
št. 000376171. gnu‑251376
Kavčič Primož, Vrhovčeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000541134.
gnv‑251500
Kepe Suzana, Gornji Lakoš, Zagova
ulica 4, Lendava - Lendva, osebno
izkaznico, št. 000774298. gnb‑251470
Kežmah Ana, Lendavska ulica 19,
Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001655537. gnf‑251416
Kmetič Borut, Cesta osvobodilne
fronte 4, Trbovlje, osebno izkaznico,
št. 001346100. gnu‑251676
Kodelja Mateja, Nova ulica 4,
Koper - Capodistria, osebno izkaznico,
št. 002017813. gnw‑251399
Kogovšek Kaja, Rožna dolina cesta
II/41,
Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št. 001763708. gno‑251332
Koletnik Jožefa, Mariborska cesta
113, Orehova vas, osebno izkaznico,
št. 001007502. gnm‑251609
Korez
Marija,
Čermožiše
71/A,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001761801.
gno‑251482
Kostevc Kristina, Cesta krških žrtev 66,
Krško, osebno izkaznico, št. 000041279.
gng‑251515
Košir Robert, Obrtniška cesta 17,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001077304.
gnt‑251377
Kovač Marija, Trimlini 36, Lendava Lendva, osebno izkaznico, št. 000088430.
gnp‑251631
Kramer Terezija, Železniška pot 10,
Dobova, osebno izkaznico, št. 000270084.
gnd‑251393
Kraner Marko, Aljaževa 3, Log pri
Brezovici, osebno izkaznico, št. 000790838.
gnf‑251541
Kraševac Branko, Pod Piramido 2,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000777104.
gnr‑251404
Krašovec Aleš, Polje, Cesta VI/4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000297259.
gnv‑251325
Krašovic Magdalena, Ulica heroja
Staneta 6, Žalec, osebno izkaznico,
št. 001560896. gnu‑251651
Križanec Ljubica, Tržaška cesta 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001884422.
gnx‑251323
Kropar Rok, Klanec 42, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001701094. gnh‑251589
Kukovič
Stanislav,
Kolokočovnik
47/a, Slovenske Konjice, osebno izkaznico,
št. 001485619. gnc‑251394
Kvenderc
Jože,
Koprivnica
13,
Krško, osebno izkaznico, št. 000786423.
gnf‑251516
Lapo Mujo, Rašiška ulica 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001324557.
gnw‑251324
Legen Vesna, Ulica Franja Kozarja 34,
Veržej, osebno izkaznico, št. 000286784.
gnt‑251652
Lukančič Tomaž, Igriška ulica 5,
Žiri, osebno izkaznico, št. 001769070.
gnk‑251486
Mali Ružica, Golnik 173, Golnik, osebno
izkaznico, št. 000329150. gni‑251413
Marić Maja, Celovška cesta 269,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001254616.
gng‑251340
Maroh David, Podbrežje 97, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001234738. gno‑251632
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Pulko Radovan, Ulica 5. prekomorske
6, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000925696.
gnm‑251484
Pušnik Domen, Mariborska cesta 33,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico,
št. 002019411. gnj‑251587
Radišič Božidar, Ivanovci 61, 9000
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000792666. gnp-251706
Radišić Duja, Vilfanova ulica 5/a,
Portorož - Portorose, osebno izkaznico,
št. 000663382. gnt‑251402
Rajh Herman, Glavni trg 14, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000899795.
gnl‑251585
Rakar Miran, Hotinja vas, Cesta na
Agrarno 47, Maribor, osebno izkaznico,
št. 000775356. gnx‑251523
Remic Vanja, Rosinova ulica 20,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001956365.
gns‑251403
Renko Zofija, Na jami 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000389036.
gnc‑251319
Rizman Matej, Pivola 9, Maribor, osebno
izkaznico, št. 001580822. gnm‑251409
Robar Maja, Kardeljev trg 8, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001079508.
gnu‑251476
Romih Andrej, Riharjeva ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000958769.
gne‑251342
Rozman Božo, Kanižarica 46, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001826544.
gnk‑251536
Rozman Rajko, Dvorje 82/a, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000493994.
gnj‑251412
Rupar Franc, Kmečka pot 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000197459.
gnu‑251501
Rupar Franc, Kmečka pot 8, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000197459.
gns‑251503
Sevljak Kristina, Izlake 30, Izlake,
osebno
izkaznico,
št.
001999938.
gnh‑251614
Sok Rajko, Dornava 107, Dornava,
osebno
izkaznico,
št.
000487922.
gnn‑251633
Sterle Gregor, Černetova ulica 5/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001641327.
gnp‑251331
Sterle Mateja, Sadinja vas, Kocjančičeva
ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001827187. gnh‑251489
Sterle Tjaša, Sadinja vas, Kocjančičeva
ulica 29, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001924072. gni‑251488
Stojko Stjepan, Puterlejeva ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000348390.
gnw‑251499
Stopar, Jurčkova cesta 44, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001269870. gnm‑251334
Suša Tanja, Nasipi 3, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001420750. gnw‑251674
Sušnjik Anja, Levstikov trg 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001389655.
gny‑251497
Šeško Alojz, Širje 3, Laško, osebno
izkaznico, št. 001179874. gni‑251588
Škaper Simona, Čepinci 146, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001714420.
gnh‑251414
Škerbinc Barbo Mihec, Plešičeva
ulica 45, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001387486. gnf‑251341
Šloser Lavra, Žiče 39, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001801130.
gnq‑251480
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Špendl Mateja, Korčetova ulica 12,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001119304.
gno‑251407
Štefanič Špela Marija, Pristava 11,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001408181.
gnp‑251510
Štimec Darinka, Partizanska cesta 10,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000585977.
gnq‑251380
Štular Danaja, Gregorčičeva ulica 13,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001428449.
gnk‑251411
Šumlak Anton, Sv. Ema 36, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000216551.
gng‑251615
Šuštar
Gabrijela,
Ulica
Lizike
Jančarjeve 8, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000595766. gnj‑251337
Tatalović Rok, Pregljeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001229927.
gnp‑251506
Toman Ana Marija, Barjanska cesta 56,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000063183.
gne‑251492
Turner
Mirjam,
Cesta
Borisa
Kraigherja 6/b, Velenje, osebno izkaznico,
št. 002048489. gnv‑251475
Unuk Bojan, Zg. Jablane 35, Cirkovce,
osebno
izkaznico,
št.
000803828.
gnl‑251310
Urbanc Danica, Plešivec 3/d, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001779392.
gne‑251471
Vegelj Jan, Gorenji Vrsnik 2/b, Idrija,
osebno
izkaznico,
št.
001999494.
gni‑251613
Velikonja Primož, Štalcerji 6/a, Kočevska
Reka, osebno izkaznico, št. 000201231.
gni‑251513
Virant Andreja, Ižanska cesta 255,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000286523.
gnn‑251333
Virc Branko, Gorenje Kamenje 15, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000347104.
gnr‑251604
Vretič Osredkar Renata, Hruševo 72,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000907036.
gnc‑251594
Vrščaj Pavla, Rjava cesta 2/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000051495.
gnu‑251326
Zendeli Serdelj, Trubarjeva cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000762002.
gnf‑251495
Zlobec Marijan, Vojkova cesta 91,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000854571.
gnc‑251494
Zupančič Marija, Polje, Cesta XXVI/19,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000758851.
gnn‑251508
Žumer Katja, Velika čolnarska ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001759414.
gnl‑251335

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Ajdini Arif, Log 5, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001341544,
izdala UE Postojna. gnl‑251410
Anžel Marko, Nova vas pri Markovcih
71, Markovci, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1982572, izdala UE Ptuj.
gng‑251640
Bartelj Tina, Pavlovčeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142335, reg. št. 274734, izdala
UE Ljubljana. gnn‑251358

Begić Elvis, Kamnik, Kamnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1582803, reg.
št. 23679, izdala UE kamnik. gni‑251538
Bošković Danijela, Brilejeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001342664, reg. št. 228803, izdala
UE Ljubljana. gnb‑251545
Brišar Polona, Gunceljska cesta 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001454398, reg. št. 243321, izdala
UE Ljubljana. gnq‑251680
Caf Tanja, Metava 1/a, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000671740, reg.
št. 101867, izdala UE Maribor. gnt‑251527
Cencelj Marinka, Dragomelj 150/a,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003027560, reg. št. 22265, izdala UE
Domžale. gno‑251607
Cerovšek Ruben, Vrh 25/a, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1544100, reg. št. 20937, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnn‑251583
Čebokli Andrej, Smrtnikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002136676, reg. št. 262984, izdala
UE Ljubljana. gnj‑251362
Čerič Miha, Stantetova ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A,B,G,H,
št. S 003046843, reg. št. 100007, izdala
UE Maribor. gnm‑251534
Čok Koler Zorana, Linhartova cesta 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001616903, reg. št. 194882, izdala
UE Ljubljana. gnd‑251368
Čuk Gregor, Lipe 24, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002087364,
reg. št. 163251, izdala UE Ljubljana.
gnt‑251677
Ćeman Jasmin, Pot k Savi 19,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2114321, reg. št. 272174, izdala UE
Ljubljana. gnq‑251355
Deučman Franc, Kamniška Graba
78, Kamnica, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001909544, reg.
št. 97674, izdala UE Maribor. gnn‑251533
Divjak Boris, Vodovodna cesta 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001455050, reg. št. 243499, izdala
UE Ljubljana. gnl‑251360
Dolinšek Anica, Sopota 7, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001880074, reg.
št. 8508, izdala UE Litija. gnd‑251643
Drolc Jure, Mali hrib 6/a, Kamnik,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001941707, reg. št. 25682, izdala UE
Kamnik. gnc‑251619
Đokić Nedeljko, Černetova ulica 11/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001611794, reg. št. 256860, izdala UE
Ljubljana. gnr‑251354
Ekert Margit, Ulica heroja Vojka 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001968946, reg. št. 19944, izdala UE
Maribor. gnq‑251530
Gartnar Mateja, Breg ob Kokri 18,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002171386, reg. št. 60041, izdala UE Kranj.
gnf‑251591
Gligić Alen, Ulica bratov Babnik 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001609986, reg. št. 180659, izdala
UE Ljubljana. gno‑251357
Gluvič Jirij, Jemčeva cesta 45/a, Trzin,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001847396, reg. št. 17810, izdala UE
Domžale. gnp‑251606
Golob Igor, Loška vas 14, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001182402, izdala UE Novo mesto.
gnk‑251511
Grum Mitja, Strojeva ulica 22,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002032037, reg. št. 140802, izdala UE
Ljubljana. gnw‑251349
hajdinjak Leon, Černelavci,Ledavska
ulica 18, Murska Sobota, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001321376,
izdala UE Murska Sobota. gnh‑251664
Handanović Dževad, Novosadska ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001609878, reg. št. 98084,
izdala UE Ljubljana. gnu‑251351
Handanović Fuada, Novosadska ulica
14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001215647, reg. št. 222455,
izdala UE Ljubljana. gnt‑251352
Hitij Alojz, Stanežiče 7/d, Ljubljana
Šmartno, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001865003, reg. št. 55372, izdala UE
Ljubljana. gnx‑251648
Javoršek Kristina, Cesarjeva ulica 46,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 000649722, izdala UE Novo
mesto. gnx‑251598
Jelen Roman, Pšata 51, Domžale,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 003108991, reg. št. 27090, izdala UE
Domžale. gnq‑251605
Jevšenak Domen, Zeče 20/c, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003075933, reg. št. 15474, izdala UE
Slovenske Konjice. gnb‑251420
Jug Ingrid, Ravnica 53, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001571611, izdala UE Nova Gorica.
gnt‑251627
Jusić Tehvid, Cesta 4. julija 18, Krško,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 18800, izdala UE Krško. gnv‑251650
Kavčič Primož, Vrhovčeva ulica 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001694974, reg. št. 12750, izdala UE
Idrija. gny‑251347
Klopčič Lana, Klemenova uklica 102,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001549697, reg. št. 230827, izdala
UE Ljubljana. gnx‑251373
Knez Klemen, Bukovica 33, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003045007, izdala UE Nova Gorica.
gnw‑251624
Kobal
Matjaž,
Suhadole
61/h,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001115698, reg. št. 22993, izdala UE
Kamnik. gnd‑251543
Kočevar Colarič Marjanca, Seidlova
cesta 38, Novo mesto, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 423556, izdala UE Novo
mesto. gnu‑251601
Košak Nina, Srebrničeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372054, reg. št. 236116, izdala UE
Ljubljana. gnm‑251359
Kovač Renata, Adrijanci 83, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001604694, izdala UE Murska Sobota.
gnf‑251666
Krabonja Sašo, Gorišnica 55/a,
Gorišnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1694042, izdala UE Ptuj. gnf‑251641
Kraner Marko, Aljaževa 3, Log pri
Brezovici, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2004886, reg. št. 9202, izdala UE
Vrhnika. gng‑251540
Krašovec Aleš, Polje, cesta VI/4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,G,H, št. S 002140509, reg.

Ninić Mladen, Zlato polje 3/b, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1672539, reg. št. 57616, izdala
UE Kranj. gnd‑251593
Novak Tine, Velika Lašna 25/b, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. S 001583656,
št. 23978, reg. št. Kamnik, izdala UE
Kamnik. gnr‑251679
Okić Jasmin, Japljeva ulica 4/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1869566, reg. št. 262768, izdala UE
Ljubljana. gns‑251353
Orel Hijacinta, Vipavska cesta 17, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003135115, izdala UE Nova Gorica.
gnr‑251629
Paternoster Marjan, Sovretova ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872337, reg. št. 185144, izdala
UE Ljubljana. gns‑251678
Pauko Bojan, Flisova ulica 3,
Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000083208, reg. št. 79785, izdala UE
Maribor. gno‑251532
Petelin Kristjan, Arčoni 6, Renče,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 002188938, izdala UE Nova Gorica.
gnv‑251625
Pinter Stojan, Rogoza, Rogoška cesta
51/d, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 001909498,
reg. št. 102767, izdala UE Maribor.
gnw‑251524
Pock Emil, Ravna pot 7, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 002081283, reg. št. 92832, izdala UE
Ljubljana. gni‑251363
Podgoršek Jožef, Padeški vrh 16,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. S 003076221, reg. št. 11949,
izdala UE Slovenske Konjice. gnh‑251539
Potočnik Jana, Podlubnik 161, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001781644, izdala UE Škofja Loka.
gnj‑251537
Pranjič Danijel, Soseska 9, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1442277, izdala UE Žalec.
gny‑251572
Preinšperger Ernest, Žitkovci 29,
Lendava - Lendva, vozniško dovoljenje,
kat. BFGH, št. SM 000003702, izdala UE
Lendava. gnb‑251520
Puhner Daniel, Rogoška ulica 17,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 002185284,
reg. št. 131231, izdala UE Maribor.
gnv‑251525
Pušnik Domen, Mariborska cesta 33,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje,
kat. GH, št. S 003005427, izdala UE
Maribor. gnk‑251586
Rapotec Bernard, Ostrovica 12,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003012836, izdala UE Sežana.
gng‑251390
Rizman Matej, Pivola 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001851030, reg. št. 123334, izdala UE
Maribor. gnu‑251526
Robar Maja, Kardeljev trg 8, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001925336, reg. št. 120, izdala UE Velenje.
gns‑251578
Roj Branko, Zgornja Velka 75, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
ABCGH, št. S 001028429, izdala UE
Pesnica. gnp‑251481

št. 196102, izdala UE Ljubljana.
gnw‑251374
Krašovic Magdalena, Ulica heroja
Staneta 6, Žalec, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 792118, izdala UE Žalec.
gne‑251467
Krumpak Iztok, jagodje, Pod vinogradi
11, Izola - Isola, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. SI 000045791, izdala
UE Izola. gnn‑251608
Kržin Edina, Pokopališka ulica 41,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002147651, reg. št. 173679, izdala
UE Ljubljana. gnz‑251371
Kukovič Stanislav, Kolokočovnik 47/a,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje,
kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000195634,
reg. št. 8119, izdala UE Slovenske Konjice.
gnc‑251419
Lemež Jože, Pesnica pri Mariboru 50/h,
Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 000684352, izdala UE
Pesnica. gnf‑251616
Lorbek Vladislav, Obrije 31, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,G,H,
št. S 003071128, reg. št. 171648, izdala
UE Ljubljana. gnm‑251684
Macarol Jadranka, Partizanska cesta
68, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002077981, izdala UE Sežana.
gnf‑251391
Mahić Hazim, Ribnica 34/a, Jesenice
na Dolenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3031946, reg. št. 107734, izdala
UE Brežice. gnc‑251519
Markoč Albin, Kremberk 33/a, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001857818,
izdala UE Lenart. gnc‑251669
Matoh Janez, Einspielerjeva ulica 5/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001944458, reg. št. 57461, izdala UE
Ljubljana. gng‑251365
Mavri Manuela, Vrtojba, Pod Lazami
92, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 003123253, izdala UE Nova
Gorica. gns‑251628
meden Ahac, Cankarjeva ulica 50,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003100051, izdala UE Murska
Sobota. gne‑251667
Mesarič Munda Ramona Orhidea,
Černelavci, Gorička ulica 6, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002050155, reg. št. 13124, izdala UE
Gornja Radgona. gnv‑251600
Mežan Miklavž, Ilirska ulica 6, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000002635, reg. št. 12519, izdala UE
Ljubljana. gno‑251682
Mihelič Vipotniki Alenka, Levstikova
ulica 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002036191, reg. št. 88644,
izdala UE Ljubljana. gnv‑251375
Modic Ivanka, Topniška ulica 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000100100, reg. št. 2447, izdala UE
Ljubljana. gnk‑251361
Muzga Saša, Sitarjevška cesta 61,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001323303, reg. št. 12499, izdala UE Litija.
gnc‑251644
Nađfaluši Goran, Trg 65, Prevalje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001179152, izdala UE Ravne na Koroškem.
gno‑251582
Nikolić Danijel, Kočevska cesta 1,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965399, reg. št. 265350, izdala
UE Ljubljana. gnp‑251356
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Rozman Dragomil, Bevkova 36,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 274756, reg. št. 3352, izdala
UE Radovljica. gnx‑251448
Rupar Franc, Kmečka pot 8, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 001942944, reg. št. 42849, izdala UE
Ljubljana. gnv‑251350
Simić Sanel, Ulica bratov Komel 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002145046, reg. št. 270435, izdala
UE Ljubljana. gnz‑251346
Sinic Borut, Aškerčeva ulica 7/b, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001439347, izdala UE Murska Sobota.
gnr‑251654
Skubic Mihael, Ulica Gubčeve brigade
46,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,G,H, št. S 001749887,
reg. št. 142692, izdala UE Ljubljana.
gnl‑251685
Smuk Simon, Retnje 40, Tržič, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001878904,
reg. št. 000004787, izdala UE Tržič.
gnx‑251673
Sok Rajko, Dornava 107, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
2250553, izdala UE Ptuj. gnh‑251639
Strgar Nada, Lig 21, Nova Gorica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001815423, izdala UE Nova Gorica.
gnx‑251623
Špendl Mateja, Korčetova ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003122669, reg. št. 111000, izdala
UE Maribor. gnp‑251531
Šuša Igor, Grad 67, Murska Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 000838500, izdala UE Murska Sobota.
gns‑251653
Švagelj Irena, Alpska cesta 5,
Bled, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1322462, reg. št. 26626, izdala UE
Radovljica. gnc‑251569
Tatalović Rok, Pregljeva ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003036079, reg. št. 282013, izdala
UE Ljubljana. gnb‑251370
Tomažin Zdenka, Tovarniška cesta 14,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001168892, reg. št. 6782, izdala UE
Logatec. gnl‑251635
Trtnik Jure, Ulica Sergeja mašere 16,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001646049, izdala UE Nova
Gorica. gny‑251622
Urbanc Danica, Plešivec 3/d, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001670318, reg. št. 19, izdala UE Velenje.
gnr‑251579
Uršič Erik, Ulica Mare Husove 12/a,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002076801, izdala UE Sežana.
gnb‑251620
Uršič Tanja, Ščurki 3, Turjak, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001299766,
reg. št. 217573, izdala UE Ljubljana.
gnp‑251681
Vidič Tjaša, Čargova ulica 10,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001834444, izdala UE Nova Gorica.
gnu‑251626
Vinčec Darjan, Spodnje Konjišče 1,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001723615, reg. št. 14051,
izdala UE Gornja Radgona. gnw‑251599
Virant Andreja, Ižanska cesta 255,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S 001369456, reg. št. 115019, izdala UE
Ljubljana. gnh‑251364
Vodopivec Andrej, Pot na Drenikov vrh
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001776098, reg. št. 223156,
izdala UE Ljubljana. gng‑251665
Volf Robert, Ob progi 9, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001895613, reg. št. 12881, izdala UE
Ljubljana. gny‑251647
Vratanar Črtomir, Bočna, Kropa 13,
Mozirje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003108065, izdala UE Mozirje.
gnj‑251637
Vrečko Jožefa, Zeče 16/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000073530, reg. št. 6611, izdala UE
Slovenske Konjice. gnz‑251421
Vuzem Kristian, Muršičeva ulica 8,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. A - 125, A
-25KW, BGH, št. S 3063740, izdala UE
Ptuj. gni‑251638
Zupančič Franci, Imenje 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001547408, izdala UE Novo mesto.
gny‑251597
Žele Jakob, Parje 31, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 000236287, reg.
št. 4826, izdala UE Postojna. gnj‑251612
Žibert janez, Brezovo 3, Sevnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 002124110, reg. št. 3082, izdala UE
Sevnica. gnh‑251514
Žličar Barbara, Raičeva ulica 1, Ormož,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001674567, izdala UE Ormož. gnl‑251610
Žumer Katja, Velika čolnarska ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965828, reg. št. 266399, izdala
UE Ljubljana. gnc‑251369
Žunić Jasmin, Delavska ulica 18,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001588349, reg. št. 247504, izdala UE
Ljubljana. gnn‑251683

Zavarovalne police preklicujejo
Komar Aleksander, Bernikova ulica 4,
Domžale, zavarovalno polico, št. 455222,
izdala zavarovalnica Tilia. gnw‑251474
Komar
Aleksander,
Bernikova
ulica 4, Domžale, zavarovalno polico,
št. 06101017981, izdala zavarovalnica
Adriatic Slovenica d.d.. gnw‑251549

Spričevala preklicujejo
Babič Jožef, Vanča vas 40, Tišina,
spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik
kajuh, izdano leta 1981. gnz‑251446
Balantič Tatjana, Cankarjeva cesta 57,
Kamnik, indeks, izdala Srednja trgovska
šola v Ljubljani. gnk‑251561
Brežnjak Rok, Depala vas 13, Domžale,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Domžale
- smer finomehanik, izdano leta 2003.
gnn‑251383
Ciceli Stjepan, Dekanovec, Hravška,
spričevalo 3. letnika Srednje gradbene šole
v Ljubljani. gne‑251317
Časek damir, Kuštanovci 75, Mačkovci,
spričevalo o končani OŠ III. Murska Sobota.
gnd‑251568

Dizdarević Blaž, Cesta talcev 2,
Jesenice, zaključno spričevalo 2. letnika
Gostinske šole v Radovljici. gnb‑251570
Dolenec Tomaž, Švarova ulica 9,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
ŠCPET v Ljubljani, izdano leta 2002.
gnq‑251655
Fučko Jože, Koritno 19, Jesenice
na Dolenjskem, spričevalo o končani
OŠ Velika Dolina, izdano leta 1968.
gnj‑251562
Gorenc Matjaž, Dol. Brezovica 18,
Šentjernej, spričevalo poklicne mature
Ekonomske srednje šole Novo mesto,
izdano leta 2003. gnz‑251546
Hladin Olga, lahomno 26, Laško,
diplomo in spričevalo od 1 do 4. letnika
Srednje naravoslovne in pedagoške šole v
Brežicah - trgovska dejavnost, izdana leta
1985 do leta 1988. gnx‑251573
Jagrič Urška, Na okopih 9, Celje,
spričevalo poklicne maturein spričevalo 3.
i 4. spričevalo Vrtnarske šole v Celju, izdai
leta 2003 in 2004. gns‑251657
Klemenčič Lipovec Nada, Ulica bratov
Komel 3, Ljubljana, maturitetno spričevalo
in spričavala od 1 do 4. letnika Gimnazije
Poljane. gnl‑251660
Klemenčič Lipovec Nada, Ulica bratov
Komel 3, Ljubljana, spričevala od 1 do 8
razreda OŠ Trnovo. gnm‑251659
Koren Urška, Zatolmin 39/a, Tolmin,
spričevalo 4. letnika in spričevalo pokliucne
mature Srednje zdravstvene šole Nova
Gorica, izdano leta 2006. gni‑251388
Kovačič Tomaž, Podlimbarskega ulica
24, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
tehnične elektro šole v Ljubljani, izdano
leta 1988. gnr‑251329
Kveder Vladimir, Cesta treh talcev 9,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol v Ljubljani, izdano
leta 1981. gnh‑251314
Lah Bruno, Prešernova ulica 6/a,
Murska Sobota, indeks, št. 12003089,
izdal Zavod IRC Ljubljana. gne‑251567
Lipič Alenka, Cesta 4. julija 44, Krško,
spričevalo 4. letnika Srednje kovinarske in
elektrotehnične usmeritve Krško, izdano
leta 1983, izdano na ime Ciglar Alenka.
gnl‑251460
Mahkovic Alja, Zavrstnik 48, Šmartno
pri Litiji, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2006. gny‑251372
Malbaša Nikola, Mali vrh pri Prežganju
12/a, Ljubljana, spričevalo od 1 do 3.
letnika Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo v Ljubljani. gno‑251457
Mitrašinović Danijela, Cesta v Bonovec
1, Medvode, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2003. gne‑251642
Murgelj Maja, Jablan 28, Mirna Peč,
maturitetno spričevalo in spričevalo 3. in
4. letnika Gimnazije Novo mesto, izdano
leta 1996 in 1997. gnw‑251528
Petković Dragan, Preglov trg 3,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 2. letnika
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani. gnp‑251656
Pirc Jože, Šmarješke Toplice 126,
Šmarješke Toplice, spričevalo poklicne
mature Centra za izobraževanje in kulturo
Trebnje, izdano leta 2003. gng‑251465
Pivač Emina, Parecag 16, Sečovlje
- Sicciole, spričevalo Gimnazije Piran,
šolsko leto 2005/06. gnw‑251449
Radelj Tina, Cesta Andreja Bitenca
116/a, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
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Miška Kranjca v Ljubljani, izdano leta 1990.
gny‑251547
Ramčilović Enam, Dunajska cesta 194,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, šolsko leto
2005/06. gnk‑251311
Ripelj Anita, Zdinja vas 35, Novo mesto,
spričevalo o zaključnem izpitu , št. 33 z dne
28.6.1994. gnr‑251454
Stadler Sabina, Topniška ulica 21,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1980, izdano na ime Mehinagić
Sabina. gnc‑251469
Sukić Simon, Martjanci 97, Martjanci,
indeks, št. 18030416, izdala FF v Ljubljani.
gnx‑251473
Šahinović Hamdija, Jurčkova 166,
Ljubljana, diplomo Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdana leta 1980.
gng‑251315
Škrbec Janez, Podgorav pri Ložu
3, Cerknica, spričevalo o zaključnem
izpitu SŠTS Šiška, izdano leta 1999.
gny‑251472
Vadnjal Teo, Ulica generala Levičnika
46/h, Koper - Capodistria, indeks,
št. 18010263, izdala FF v Ljubljani.
gnr‑251529
Viduka Damjan, Rožna 8, Postojna,
spričevalo o zaključnem izpitu SGTŠ
Izola, št. TS 9/93, izdan na ime Matoković
Krešimir,
Osilovačka
16
Feričanci.
gny‑251447
Vrabec Shadi, Istrska cesta 3, Koper
- Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske in poslovne šole v Kopru - 5 letni
program, izdano leta 2005. gng‑251565
Zamernik Klavdija, Partizanska ulica
4, Ljubljana, preklic indeksa Srednje
zdravstvene šole Piran, objavljenega v Ur.
l. RS, št. 40/2006. gnt‑251577
Zavasnik Tina, Zg. Bela 68, Preddvor,
indeks, št. 18990994, izdala FF v Ljubljani.
gns‑251603
Žagar Andrej, Na jami 3, Ljubljana,
indeks, št. 59050510, izdala Visoka šola za
upravljanje in poslovanje v Novem mestu.
gny‑251422

Drugo preklicujejo
Baloh Barbara, Dovje 87, Mojstrana,
delovno knjižico. gnq‑251455
Biserčić Savan, Nonoška ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑251392
Bitenc Bešič Fedja, Smledniška 9, Kranj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja

čolna, št. 26293 - 00031, ser. št. 17304 z
dne 28.1.2005. gnk‑251461
Brumec Karina, Ulica 15. maja 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑251592
Budak Miroslav, Liminjanska cesta
8, Portorož - Portorose, potrdilo o
usposobljenosti
za
voditelja
čolna,
št. 02/13-02888-0/00, izdala Uprava za
pomorstvo. gni‑251463
Dukanović Alen, Prečna 1, Izola - Isola,
delovno knjižico. gns‑251453
God Simon, Podgrad 109/a, Podgrad,
študentsko izkaznico, št. 19453361,
izdala Ekonomska fakulteta v Ljubljani.
gnz‑251621
Grujić Primož, Mali Vrh 23a, Šmartno
ob Paki, cerifikata o nacionalni poklicni
kvalifikaciji št. 1808/8400.002.4.1, izdala
OZS dne 17.7.2006. gnt‑251552
Hofbauer Petra, Zadrečka cesta 18,
Nazarje, delovno knjižico, št. 0387512,
izdala UE Mozirje. gnj‑251462
Kapš in člani d.n.o. Mednarodni, Rožanec
5, Črnomelj, Rusko dovolilnico, št. 494173.
gnv‑251575
Kapš in člani d.n.o. Mednarodni, Rožanec
5, Črnomelj, Rusko dovolilnico, št. 495367.
gnu‑251576
Križnik Jezernik Martina, Ulica Heroja
Staneta 1B, Žalec, potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu zdravstveni tehnik
št. 05-52/139-97, izdala UE Ljubljana, dne
23.9.1997. gnu‑251551
Kuzma Ljudmila, Industrijska 15, Murska
Sobota, 16 delnic CAVt Murska Sobota,
vpisane pod št. 1229. gnf‑251566
Marn Matej, Vrbje 22, Žalec, delovno
knjižico, ser. št. A 504725, reg. št. 67/2002.
gnh‑251464
Mrak Ana, Zavrh pod Šmarno goro 3/d,
Ljubljana Šmartno, dijaško izkaznico, izdala
Gimnazija Poljane. gnb‑251445
Muršič Mateja, Ljubljanska cesta 70,
Domžale, delovno knjižico. gnn‑251458
Ovsenik Janez, Zgoša 20, Radovljica,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 3736-1-00010-0/07, izdano na ime
Avsenik Janez, izdala Uprava za pomorstvo.
gnd‑251468
Panker Ines, Kocljeva 14/g, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 63050070,
izdala Fakulteta za računalništvo in
informatiko. gnn‑251658
Perdan Sandi, Poklukarjeva 49, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-01618-00/96. gnj‑251312
Petelin Kristjan, Ačoni 6, Renče,
študentsko izkaznico, št. 63060263, FRI.
gnm‑251459
Pezić Ines, Hrušica 71/c, Hrušica,
študentsko izkaznico, št. 41050156,
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izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnt‑251502
Poropat
Damijan,
2.prekomorske
brigade 16, Koper - Capodistria, delovno
knjižico. gnt‑251452
Pureber Alojz, Dol. Kamence 2/b,
Novo mesto, izkaznico vojnega veterana,
št. 006010, izdana 30.1.2001. gnu‑251451
Rakuša Polonca, Obrež 115, Središče ob
Dravi, študentsko izkaznico, št. 31230026,
izdaka Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnp‑251456
Rugelj Blaž, Detalova 17, Mengeš,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Bežigrad. gnx‑251348
Saje Franc, Trubarjeva 14, Grosuplje,
delovno knjižico. gni‑251663
Sekulič Nebojša, Preglov trg 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnk‑251661
Šušteršič
Miha,
Krojaška
ulica
2,
Ljubljana,
študentsko
izkaznico,
št. 41990441, izdala Medicinska fakulteta
v Ljubljani. gnm‑251509
Transporti Draganović Enes s.p.,
Tkalska 3/b, Celje, dovolilnico za
Belorusijo, 112/01, št. 1289205, koda
H004185. gnf‑251466
Turan Bajranina, Borvi za NOB 10, Piran
- Pirano, delovno knjižico. gnz‑251571
Urbanija
Sandra,
Vegova
ulica
40, Moravče, študentsko izkaznico,
št. 21040920, izdala FDV v Ljubljani.
gni‑251313
Uzelac Nikola, Brodarjev trg 15,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑251309
Veljović Dejan, Brodarjev trg 2, Ljubljana,
digitalni tafogram, št. 1070500001147000,
izdal Cetis Celje. gnw‑251574
Vidović Nebojša, Pokopališka 15,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Srednja
gradbena šola v Ljubljani. gnk‑251636
Vogrinčič Peter, Cvetkova 15, Murska
Sobota, 16 delnic CAVT Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod številko 86.
gnv‑251450
Zuhrić Nusret s.p., Dolenjska cesta
45/c, Ljubljana, licenco, št. 01020035
za vozilo Fiat Stilo, reg. št. LJ 26 - 7ZK.
gne‑251617
Žagar Dušan s.p., Vaška cesta 121,
Uršna sela, dovolilnice za leto 2004 za
Rusijo univerzalna, št. 427255 in 424380,
za Ukrajino univerzalna, št. 287052.
gni‑251563
Žagar Dušan s.p., Vaška cesta
121, Uršna sela, dovolilnice za leto
2005 za Belorusijo, št. 1205018, za
Rusijo, št. 505717, 504921, za Ukrajino,
št. 142354, 141672 in za Hrvaško, št. 144.
gnh‑251564
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Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem
postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Nasprotni predlogi
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

1289
1289
1289
1289
1289
1289
1289
1298
1299
1300
1300
1300
1302
1302
1302
1302
1302
1303
1303
1310
1314
1324
1324
1326
1328
1328
1331
1334
1336
1339
1339
1339
1340
1341
1341
1342
1344
1367
1368
1383
1388
1389
1391
1391
1391
1393
1394
1396
1396
1400
1400
1401
1402
1403
1404
1404
1406
1406
1406
1408
1410
1410
1411
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