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

Javni razpisi
Gradnje
Št. 008/07

Ob-6334/07

Obvestilo o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Občina Piran, Tartinijev trg
2, SI – 6330 Piran, Slovenija, je na podlagi 76. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1, Ur. l. RS, št. 36/04) sprejel
odločitev o zavrnitvi vseh ponudb prispelih na javno naročilo “Zbiranje in čiščenje
odpadnih voda v obalnem porečju – izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran”, številka projekta
CCI 2004/SI/16/C/PE/002/02, po javnem
razpisu, objavljenem v Uradnem listu RS,
št. 59-60 z dne 9. 6. 2006, Ob-16427/06 in
v Uradnem listu EU, št. S 110, dne 13. 6.
2006, št. objave 2006/S 110-117538.
Naročnik je pri pregledu prispelih ponudb in sklepa Državne revizijske komisije
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, št. 018-394/06-42-3291 z dne 27. 10.
2006 ter sklepa Državne revizijske komisije
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
št. 018-042/07/-42-0500 z dne 16. 2. 2007
zavrnil vse ponudbe, saj je ugotovil, da so
vse ponudbe nepravilne, neprimerne in nesprejemljive.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
2. 3. 2007.
Občina Piran

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-6141/07
Obvestilo
Javni razpis za oddajo naročila po
odprtem postopku, objavljen v Ur. l. RS,

št. 137‑139 dne 29. 12. 2006, Ob-36411/06
za Kablovod 110 kV Koroška vrata – Melje.
Naročnik vse prevzemnike razpisne dokumentacije obvešča, da je zaradi vloženega zahtevka za revizijo do nadaljnjega
prestavljena oddaja ponudb.
O nadaljevanju javnega razpisa bodo vsi
prevzemniki razpisne dokumentacije pravočasno obveščeni.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-5855/07
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: Mateja Kocman, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-53, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: chc@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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.16.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.24.30.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-10/2006.
II.5) Kratek opis: mamografski aparat s
PACS in RIS sistemom – II. sklop: PACS in
RIS sistem. RIS obvezno v slovenščini.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 60,000.000 SIT oziroma
250.375,56 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. II. sklop: PACS in RIS sistem. RIS obvezno v slovenščini: Interexport
d.o.o., kontaktna oseba: Uroš Slamič, Du-

najska cesta 139, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/530-73-50, faks 01/530-73-55, elektronska pošta: info@interexport.si, internetni
naslov: www.interexport.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54,330.000 SIT oziroma
226.715,07 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-10/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 106 z dne 13. 10.
2006, Ob-28736/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za I. sklop: digitalni mamografski aparat z dvema radiološkima diagnostičnima postajama in licencama
CAD, postopek izbire najugodnejšega ponudnika še ni končan.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-5860/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za zunanje zadeve, kontaktna oseba: Franc Jamšek, Prešernova
cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-20-00, faks 01/478-23-40, elektronska pošta: info.mzz@gov.si, internetni naslov: http://www.gov.si/mzz.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
15.93.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.93.11.00-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 037/2006 MZZ.
II.5) Kratek opis: sklenitev okvirnega
sporazuma za dobavo protokolarnih vin
(promotivni namen), za naročnika Ministrstvo za zunanje zadeve, po specifikaciji na
način kot je navedeno v razpisni dokumentaciji izvedenega naročila.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 136.871,97 EUR (32,800.000 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. 037/2006: Movia Kristančič Mirko in Aleš, Cegloa 18, 5212 Dobrovo,
Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Ptujska klet
d.o.o., Vinski trg 1, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 037/2006: Koželj d.o.o.,
Moste 54, 1218 Komenda, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 037/2006: Agroind Vipava
1894 Vipava d.d., Vinarska cesta 5, 5271
Vipava, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 037/2006: Vinska klet
»Goriška brda« z.o.o., Dobrovo, Zadružna
cesta 9, 5212 Dobrovo v Brdih, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 037/2006: Istenič d.o.o.,
Celovška 72, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 037/2006: Provin d.o.o.,
Trgovina in storitve, Ulica Gupčeve brigade
56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 9110 120-32972/06 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: 22. 2. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Ob-5862/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Ivana Cankarja, kontaktna
oseba: Vinko Bizjak, Lošca 1, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-68-52, faks
01/750-68-76.
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 Ivana
Cankarja za obdobje od oddaje javnega
naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 513.269,90 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,
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– 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 121.132,81 EUR, najvišja ponudba
131.858,44 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 121.132,81 EUR, najvišja ponudba
131.858,44 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 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: HAM – HAM d.o.o., kontaktna oseba: Franci Žunko, Pot v dolino 37b,
1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija, tel.
01/542-06-40, faks 01/542-89-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 121.132,81 EUR, najvišja ponudba
131.858,44 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: Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-24, faks
05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 30.554,93 EUR, najvišja ponudba
38.351,61 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: Miro Pavič, 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 30.554,93 EUR, najvišja ponudba
38.351,61 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 – 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 30.554,93 EUR, najvišja ponudba
38.351,61 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:
Brumec-Ručigaj 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 9.533,05 EUR, najvišja ponudba
10,672,26 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. 8 – 3. sklop: ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva 29, 1231 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 9.533,05 EUR, najvišja ponudba
10.672,26 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 gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 9 – 4. 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 5.257,89 EUR, najvišja ponudba
43.047,37 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. 10 – 4. 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 5.257,89 EUR, najvišja ponudba
43.047,37 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 gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 11 – 4. sklop:
mleko in mlečni izdelki: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič, Brnčičeva
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29, 1231 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 5.257,89 EUR, najvišja ponudba
43.047,37 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. 12 – 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 37.841,76 EUR, najvišja ponudba
78.332,72 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 37.841,76 EUR, najvišja ponudba
78.332,72 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 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Postojna
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/700-08-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37.841,76 EUR, najvišja ponudba
78.332,72 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 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna
Blatnik d.o.o., kontaktna oseba: Nika Čeklanovič, Podgorica 25, 1312 Videm - Dobrepolje, Slovenija, tel. 01/788-85-60, faks
01/780-78-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 37.841,76 EUR, najvišja ponudba
78.332,72 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: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35, faks
05/364-45-16.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22 – 8. 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 544,57 EUR,
najvišja ponudba 15.950,85 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 – 9. sklop: zamrznjena živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 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 18.410,86 EUR, najvišja ponudba
35.948,77 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. 24. – 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 18.410,86 EUR, najvišja ponudba
35.948,77 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. 25 – 9. sklop: zamrznjena živila: 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 18.410,86 EUR, najvišja ponudba
35.948,77 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. 26 – 10. sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Ledo d.o.o.,
kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva
29, 1231 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 5.759,58 EUR, najvišja ponudba
5.816,54 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. – 10. sklop: zamrznjeno sadje in zelenjava: Brumec – Ručigaj
d.o.o., kontaktna oseba: Barbara Brojan,

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.835,49 EUR, najvišja ponudba
13.476,70 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. 17 – 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 4.835,49 EUR, najvišja ponudba
13.476,70 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. 18 – 6. sklop: žita
in mlevski 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 4.835,49 EUR, najvišja ponudba
13.476,70 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. 19 – 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): 61.316,35 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 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220
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 544,57 EUR,
najvišja ponudba 15.950,85 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 – 8. sklop: konzervirani izdelki: 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 544,57 EUR,
najvišja ponudba 15.950,85 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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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 5.759,58 EUR, najvišja ponudba
5.816,54 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: 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 114,13 EUR,
najvišja ponudba 28.583,89 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. 29 – 11. 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 114,13 EUR,
najvišja ponudba 28.583,89 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. 30 – 11. 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 114,13 EUR,
najvišja ponudba 28.583,89 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. 31 – 12. sklop: jajca: Jata
Emona d.d., kontaktna oseba: Darja Galin,
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/528-12-26, faks 01/528-15-26.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.827,43 EUR, najvišja ponudba
2.190,79 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. 32 – 13. 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 8.310,43 EUR, najvišja ponudba
26.545,36 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. 33 – 13. sklop: ostala
živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.310,43 EUR, najvišja ponudba
26.454,36 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. 34 – 13. 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 8.310,43 EUR, najvišja ponudba
26.545,36 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: 11-11-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 26.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 114/06-31486/06 z dne 10. 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: 27. 2. 2007.
Osnovna šola Ivana Cankarja

najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 402,366.636,21 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 994-4/06: Elektro Gorenjska, d.d., Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8,370.520 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 994-4/06: Elektro Maribor,
d.d., Vetrinjska 2, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 230,255.380 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 994-4/06: Elektro Primorska, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 626,684.155 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 994-4/06: Elektro Prodaja,
d.o.o., Preradovičeva ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,558.682 SIT.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006,
št. 994-4/06, Ob-25760/06.
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: 27. 2. 2007.
Združenje zdravstvenih
zavodov Slovenije

Št. 994-4/2006
Ob-6133/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Jasna Majcen, univ. dipl.
prav., Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75, faks 01/231-20-86,
elektronska pošta: info@zdrzz.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: 994-4/06.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za javne zdravstvene zavode.
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. 994-4/06: Elektro Celje,
d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 238,906.760 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska 58, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o

Ob-6137/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: 30-Medicinski potrošni material za rentgenologijo in angiografijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost:
372.225 EUR z DDV.
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. 30: Salus, Ljubljana, d.d.,
Mašera Spasičeva ulica 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.709,24 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.696,26 EUR.

21 / 9. 3. 2007 /

1503

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.649,56 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33.483,59 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 190,15 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.209,95 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 111,80 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 48.858,48 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljub
ljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20.497,15 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.572,49 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mollier, d.o.o. Celje, Opekarniška cesta 3,
3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.441 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:
3. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 2 z dne 7. 1.
2005, Ob-2/05.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor

IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave: 4. točka prvega odstavka 20.
člena ZJN-1.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 99.517,69 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Salus, Ljubljana, d.d., Mašera Spasičeva
ulica 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 26.003,10 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 110.325,40 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.801 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.665 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor

Ob-6138/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: osteosintetski material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 417.292,61 EUR z DDV.
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. 14.: Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.473,45 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J. S. Evro Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 102.419,35 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 471,90 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.790,19 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Metalka Zastopstva Media, d.o.o., Dalmatinova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70.967,37 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-26129/05 z dne 30. 9. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-6139/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: obvezilni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,500.000 SIT z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

Stran

Ob-6156/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava, kontaktna oseba: Simona Petrovič, Dornava 128, 2252 Dornava, Slovenija, tel.
02/754-02-00, faks 02/754-01-51, elektronska
pošta: simona.petrovic@zavod-dornava.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 630/2006-7.
II.5) Kratek opis: nabava sredstev za
strojno pranje perila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 16,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

Stran
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 630/2006-7: Ecolab
d.o.o., kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek, Vajngerlova 4, 2001 Maribor, Slovenija, tel. 02/42-93-100, faks 02/42-93-152,
elektronska pošta: Zvzdana.lamovsek@
ecolab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 9,228.173,98 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 630/2006-7.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34853/06 z dne 15. 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: 28. 2. 2007.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
Št. 160/07
Ob-6178/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-73.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup OCT – optične
naprave za globinsko slikanje mrežnice
v plasteh.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 62.593,89 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena:
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 72/06 – nakup OCT – optične naprave za globinsko slikanje mrežnice v plasteh: RIMC d.o.o., Pot na polšco 75,
8270 Krško, Slovenija, faks 07/490-52-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
62.574,93 EUR brez DDV; najnižja ponudba
75.089,92 EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-6311/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna
oseba: Rado Usenik, Kolodvorska ul. 11,
1506 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/29-14-544,
faks 01/29-14-833, elektronska pošta:
rado.usenik@slo-zeleznice.si,
internetni
naslov: www.slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: rezervni deli za alternator
»Iskra«.
II.5) Kratek opis: 55 pozicij/864 kosov
rezervni deli za alternator »Iskra«.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 49,500.000 SIT oziroma
206.560 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 80 točk,
– datum prve dobave: 20 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 64/2006/PP+V+TVD: Pintsch Bamag GmbH, kontaktna oseba: Peter
Bunzeck, Hunxer Straße 149, D‑46524 Dinslaken, Germany, tel. 0049/2064-602-231,
faks 0049/2064-602-266.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 204.288,96 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:
18. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36369/06.
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: 2. 3. 2007.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-6401/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, kontaktna oseba: Sabina Vidmar,
Arkova ulica 4, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/377-35-95, faks 05/377-33-23.
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:
24.50.00.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 21.22.10.00-8, 24.51.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterija in ostalih izdelkov.

II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov (sredstva za osebno higieno, vrečke in folije, ostali izdelki namenjeni za
uporabo pri čiščenju) za potrebe Doma
upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža
Idrija), po sklopih in podsklopih, v letih
od 2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 91.804,37 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– plačilni rok do 4 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: čistila, 1. podsklop: koncentrirana čistila, ki se
redčijo: IVEC d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ulica heroja Šaranoviča 38, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-67-00, faks
02/252-20-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.148,23 EUR, najvišja ponudba
27.397,25 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: čistila, 1.
podsklop: koncentrirana čistila, ki se redčijo: Johnson Diversey d.o.o., kontaktna oseba: Rok Hojnik, 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): najnižja ponudba 11.148,23 EUR, najvišja ponudba
27.397,25 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 – 1. sklop: čistila,
2. podsklop: čistila za neposredno uporabo
in ostala čistilna sredstva: Ecolab d.o.o.,
kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek,
Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/429-31-00, faks 02/429-31-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 17.797,91 EUR, najvišja ponudba
38.095,08 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 – 1. sklop: 2. podsklop: čistila za neposredno uporabo in
ostala čistilna sredstva: Johnson Diversey
d.o.o., kontaktna oseba: Rok Hojnik, 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): najnižja ponudba 17.797,91 EUR, najvišja ponudba
38.095,08 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. 5 – 1. sklop: čistila, 3. podsklop: čistilna sredstva za kuhinjo: Ecolab
d.o.o., kontaktna oseba: Zvezdana Lamovšek, Vajngerlova 4, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/429-31-00, faks 02/429-31-52.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12.892,60 EUR, najvišja ponudba
2.878,72 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 – 1. sklop: čistila, 3. podsklop: čistilna sredstva za kuhinjo: Barjans
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Živec, Pod
Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-66-40, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12.892,60 EUR, najvišja ponudba
22.878,72 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 – 2. sklop: papirna galanterija: Valtex & Co. d.o.o., kontaktna oseba:
Željko Aleksič, Cesta Andreja Bitenca 68,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/510-30-40,
faks 01/510-30-45.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.506,40 EUR, najvišja ponudba
34.665,58 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 – 2. sklop: papirna
galanterija: Barjans d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Živec, Pod Hruševco 20, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-66-40, faks
01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.506,40 EUR, najvišja ponudba
34.665,58 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 – 3. sklop: ostali
izdelki, 1. podsklop: sredstva za osebno
higieno: Profarmakon International d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Strlič, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/421-62-20, faks 02/421-62-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12.790,68 EUR, najvišja ponudba
23.413,86 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 12.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 132/06-25118/06 z dne 15. 12.
2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 2. 2007.
Dom upokojencev
Jožeta Primožiča Miklavža Idrija

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 3. sklop: ostali
izdelki, 1. podsklop: sredstva za osebno higieno: Vafra Commerce d.o.o., kontaktna
oseba: Marija Fludernik, Griže 125, 3302
Griže, Slovenija, tel. 03/713-39-13, faks
03/713-39-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 12.790,68 EUR, najvišja ponudba
23.413,86 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 – 3. sklop: ostali izdelki,
2. podsklop: vrečke in folije: IVEC d.o.o..,
kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ulica heroja
Šarnoviča 38, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-67-00, faks 02/252-20-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.044,87 EUR, najvišja ponudba
16.907,48 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 – 3. sklop: ostali
izdelki, 2. podsklop: vrečke in folije: Vafra
Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Marija
Fludernik, Griže 125, 3302 Griže, Slovenija,
tel. 03/713-39-13, faks 03/713-39-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.044,87 EUR, najvišja ponudba
16.907,48 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 – 3. sklop: ostali izdelki, 3. podsklop: ostali izdelki: Ivec d.o.o.,
kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ulica heroja
Šarnoviča 38, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/229-67-00, faks 02/252-20-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45.543,73 EUR, najvišja ponudba
62.154,33 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 – 3. sklop: ostali
izdelki, 3. podsklop: ostali izdelki: Barjans
d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Živec, Pod
Hruševco 20, 1360 Vrhnika, Slovenija, tel.
01/750-66-40, faks 01/750-66-48.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45.543,73 EUR, najvišja ponudba
62.154,33 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: 03/06/SV.
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Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom upokojencev Jožeta Primožiča Miklavža Idrija, kontaktna oseba: Sabina Vidmar,
Arkova ulica 4, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/377-35-95, faks 05/377-33-23.
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
prehrane v Domu upokojencev Jožeta
Primožiča Miklavža Idrija, v obdobju od
2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 667.668,17 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 1 točka,
– odzivni čas za nujne dobave do 1 točka.
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, 4226 Žiri, Slovenija, tel. 04/510-56-62,
faks 04/510-56-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba: 89.082,76
najvišja ponudba: 149.887,69 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: KGZ Idrija z.o.o., kontaktna
oseba: Janko Primožič, Vojkova 2, 5290
Idrija, Slovenija, tel. 05/374-43-26, faks
05/374-32-73.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 89.082,76 EUR, najvišja ponudba:
149.887,69 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
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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 40.923,59 EUR, najvišja ponudba
41.654,98 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: Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-31, faks
05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 40.923,59 EUR, najvišja ponudba
41.654,98 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 – 3. sklop: ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1291 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: 3.720,58 EUR, najvišja ponudba
4.617,43 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:
Brumec-Ručigaj 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 3.720,58 EUR, najvišja ponudba
4.617,43 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 – 4. 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 354,82 EUR,
najvišja ponudba 114.878,15 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: 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
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(brez DDV): najnižja ponudba 354,82 EUR,
najvišja ponudba 114.878,15 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: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Srečko Petrič, 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 354,82 EUR,
najvišja ponudba: 114.878,15 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 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski 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 upoštevala (brez DDV): cena: 46.616,46 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 – 6. sklop: žita
in mlevski 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 10.033,15 EUR, najvišja ponudba
21.987,59 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 – 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 10.033,15 EUR, najvišja ponudba
21.987,59 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 – 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
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.033,15 EUR, najvišja ponudba
21.987,59 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 sto-

ritev: javno naročilo št. 14 – 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): najnižja ponudba 29.551,62 EUR, najvišja ponudba
133.354,62 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 – 7. sklop: sadje in
zelenjava: Janez Eržen, kontaktna oseba:
Janez Eržen, Zgornje Bitnje 41, 4209 Žabnica, Slovenija, tel. 04/231-20-56.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 29.552,62 EUR, najvišja ponudba
133.354,62 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 – 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 3.025,37 EUR, najvišja ponudba
50,641,55 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 – 8. sklop: konzervirani izdelki: 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
3.025,37 EUR, ponudba 50,641,55 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 – 9. sklop: zamrznjena živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba:
Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 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 4.700,82 EUR, najvišja ponudba
4.810,55 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 – 9. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/560-91-50, faks
01/530-91-70.
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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 4.700,82 EUR,
najvišja ponudba 4.810,55 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 – 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 537,12 EUR,
najvišja ponudba 7.361,21 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 – 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 537,12 EUR,
najvišja ponudba 7.361,21 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: 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 537,12 EUR,
najvišja ponudba 7.361,21 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 – 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 24.720,10 EUR,
najvišja ponudba 91.016,54 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 – 11. sklop: ostala
živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 24.720,10 EUR,
najvišja ponudba 91.016,54 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 – 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: najnižja ponudba 24.720,10 EUR,
najvišja ponudba 91.016,54 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: 3.
1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 110/06-30203/06 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: 3. 2. 2007.
Dom upokojencev Jožeta Primožiča
Miklavža Idrija
Ob-6441/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Tolmin, kontaktna oseba: Dušan
Taljat, Prešernova 6 A, 5220 Tolmin, Slovenija, tel. 05/388-11-20, faks 05/381-02-66,
elektronska pošta: zd.uprava@zd-tolmin.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: JN1/06 Skupno JN KOEL.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
kurilnega olja ekstra lahko za deset javnih zdravstvenih zavodov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 192,368.437,50 SIT oziroma
802.739,26 €.
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. JN1/06: Petrol, d.d.,
kontaktna oseba: Gorazd Renko, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/471-41-71, faks 01/471-46-64, elektronska pošta: gorazd.renko@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2% popusta na MP ceno, najvišja ponudba 1,42%
popusta na MP ceno.
Valuta: 60 dni od izdaje računa.
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: JN1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35068/06 z dne 15. 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: 28. 2. 2007.
Zdravstveni dom Tolmin

Št.

21 / 9. 3. 2007 /

Stran

1507

Gradnje
Št. 42/07
Ob-5847/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11, faks 477-97-13,
elektronska pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 1/07.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba nadgradnje obnovitvenih
in vzdrževalnih del odplinjanja novega
in starega dela deponije ter namestitev
začasnega odplinjanja na odlagališču
nenevarnih odpadkov Barje v Ljubljani v
letu 2007 in 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila je 70,000.000 SIT/292.104,82 EUR
(35,000.000 SIT/146.052,41 EUR leto 2007
in leto 2008 35,000.000/146.052,41 EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. cena 100 točk,
2. količinski popust 10 točk.
Skupaj 110 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 1/05: HIS, d.o.o.,
kontaktna oseba: Bojan Hrib, Vodovodna 97,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-38-35,
faks 01/568-41-33.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Ponudnik Gratel d.o.o.:
– skupina I: 3.223,20 EUR,
– skupina II: 274,45 EUR,
– skupina III: 2.539 EUR,
– skupina IV: 1.569,85 EUR,
– skupina V: 1.107,70 EUR.
Ponudnik HIS d.o.o.:
– skupina I: 3.260 EUR,
– skupina II: 262 EUR,
– skupina III: 2.575 EUR,
– skupina IV: 308 EUR,
– skupina V: 223 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 1/05.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 123-124 z dne 1. 12.
2006, Ob-33677/06.
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: 22. 2. 2007.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 42/07
Ob-5848/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Snaga Javno podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Ivan Erklavec, Povšetova ulica 6, 1104 Ljubljana, Slovenija, tel.
477-97-11, faks 477-97-13, elektronska
pošta: snaga@snaga.si, internetni naslov:
http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR G 4/06.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je izvedba več, manj in nepredvidenih
del pri ureditvi zbirnega centra s postavitvijo nadstrešnic in ureditvijo zbirnega
mesta za NGO na odlagališču nenevarnih
odpadkov Barje v Ljubljani.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je 15,000.000 SIT/62.593,89 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najugodnejši ponudnik je bil izbran na osnovi merila »Najnižja cena«.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR G 4/06: CPL, d.d.,
kontaktna oseba: Alojzij Kramljak, univ. dipl.
prav., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-45-00, faks 01/437-30-52.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR G 7/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 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.
Snaga Javno podjetje d.o.o.
Št. 133/07
Ob-5849/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
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:
45.21.51.00-8.
II.5) Kratek opis: manjša gradbena, slikopleskarska in tlakarska dela na vseh
objektih KC. Javno naročilo obsega 3 sklope:
1. sklop: manjša gradbena dela z vodovodno inštalacijo,
2. sklop: manjša pleskarska dela,
3. sklop: manjša tlakarska dela.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 237.856,79 EUR brez DDV oziroma
285.428,15 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena –
najugodnejša končna ponudbena vrednost
za sklop.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika sto-
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ritev: javno naročilo št. 58/06 – 1. sklop
manjša gradbena dela z vodovodno inštalacijo: SPL d.d., Frankopanska 18a, 1519
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/473-68-27, faks
01/231-11-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
84.679,82 EUR z DDV; najnižja ponudba
84.679,82 EUR z DDV, najvišja ponudba
95.451,48 EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 58/06 – 3. sklop manjša
tlakarska dela: Tlak d.o.o., Srednje Gameljne 26, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija,
tel. 041/404-341, faks 01/563-26-25.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV): pogodbena cena
84.337,56 EUR z DDV; najnižja ponudba
84.337,56 EUR z DDV, najvišja ponudba
103.867,76 EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6 (za
1. sklop 3, za 2. sklop 4 in za 3. sklop 3).
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 111 z dne 27. 10. 2006,
Ob‑29857/06.
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: 26. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-6172/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Pivka, kontaktna oseba: Ludvika Šabec, Kolodvorska 5, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/72-10-100, faks 05/72-10-102, elektronska pošta: ludvika.sabec@pivka.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN LŠ-G-03/06.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija lokalne
ceste LC št. 315010 med Dolnjo in Gornjo
Košano v Občini Pivka.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55,000.000 SIT / 229.510,93 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN LŠ-G-03/06: Kopko
d.o.o. Pivka, kontaktna oseba: Peter Kapelj,
Javorniška cesta 9b, 6257 Pivka, Slovenija,
tel. 05/757-31-95, faks 05/757-31-96, elektronska pošta: kopko@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42,888.371,83 SIT /
178.969,96 €.
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 LŠ-G-03/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 9530 128-3456506 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: 1. 3. 2007.
Občina Pivka
Ob-6427/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Boštjan Kozole, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-377, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Bostjan.kozole@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.6.
II.5) Kratek opis: izgradnja zadrževalnega bazena ZB-2 z rekonstrukcijo razbremenilnika RR2 ter sanacija obstoječega mešanega kanala Senovo–Brestanica,
odsek RR2-RR3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 100,000.000 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. 14/VVG: CGP, cestno
in gradbeno podjetje Novo mesto, kontaktna oseba: Gregor Jaklič, Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-42-700, faks 07/39-42-750, elektronska pošta: info@cgp.si, internetni naslov:
www.cgp.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(z DDV): najnižja ponudba 217,042.756,39
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: 351-03-100/2004
O608.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
24. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 100/2006, z dne 29. 9. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2007.
Občina Krško
Ob-6428/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Niko Somrak,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-280, faks 07/49-81-276,
elektronska pošta: Niko.somrak@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
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I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502.5.
II.5) Kratek opis: ureditev obvozne ceste Drnovo od km 0+000 do km 0+645 (1.
etapa I. faza).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 160,000.000 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/VVG: Kostak d.d.,
Krško, kontaktna oseba: Radovan Tkalec,
Leskovška 2a, 8270 Krško, Slovenija, tel.
07/48-17-235, faks 07/48-17-252, elektronska pošta: Nizke.gradnje@kostak.si, internetni naslov: www.kostak.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): najnižja ponudba 226,993.551
SIT, najvišja ponudba 238,832.626 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 251-260/2006
O605.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 76-77, z dne 21. 7. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2007.
Občina Krško

I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 465-08 – 0019/2006 – 273.
II.5) Kratek opis: zavarovanje Mestne
občine Velenje in javnih zavodov za zavarovalno obdobje 1. 2. 2007 do 31. 1.
2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 465-08 – 0019/2006
– 273: Zavarovalnica Triglav, d.d., OE Celje,
kontaktna oseba: Janislav Kobal, Mariborska 1, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 29.753,92 EUR; najnižja
ponudba 29.753,92 EUR, najvišja ponudba
39.994,92 EUR.
Valuta 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
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: 465-08 – 0019/2006
– 273.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ur. l. RS, št. 135-136 z dne
22. 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: 26. 2. 2006.
Mestna občina Velenje

Ob-6429/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Krško, kontaktna oseba: Janko Omerzu, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/49-81-355, faks 07/49-22-221,
elektronska pošta: Janko.omerzu@krsko.si,
internetni naslov: www.krsko.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 14.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov v letu 2007 in 2008.
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. 1/2006 SPSZ: Čistoča
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Tuma, Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin, Slovenija,
tel. 01/560-31-00, faks 01/560-31-19, elektronska pošta: info@cistoca.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (z DDV): najnižja ponudba
32,227.963,06 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-29/2006 O303.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 117-118 z dne 17. 11. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2007.
Občina Krško

Storitve
Ob-5850/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojan
Čampa, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/89-61-600, faks 03/89-61-621, elektronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: 465-08-0018/2006-273-18.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov za Mestno občino Velenje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev:
javno
naročilo
št. 465-08-0018/2006-273-18: ISS Servisystem, d.o.o., Maribor, kontaktna oseba: Franja
Nareks, Ptujska cesta 95, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/450-33-00, faks 02/450-33-38, elektronska pošta: facilitiy@si.isswordl.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 15,718.374,68 SIT
oziroma 65.591,62 EUR; najnižja ponudba
15,718.374,68 SIT oziroma 65.591,62 EUR,
najvišja ponudba 19,491.374,40 SIT oziroma 81.336,06 EUR.
Valuta 30. dan od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.
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:
465-08-0018/2006-273-18.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
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: 26. 2. 2007.
Mestna občina Velenje
Ob-5851/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Velenje, kontaktna oseba: Bojan
Čampa, Titov trg 1, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/89-61-600, faks 03/89-61-621, elektronska pošta: Obcina.velenje@velenje.si,
internetni naslov: www.velenje.si.

Stran

Št. 1249-5/2006-6
Ob-5915/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Združenje zdravstvenih zavodov Slovenije,
kontaktna oseba: Alojzija Strle, univ. dipl.
ekon., Njegoševa 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/232-16-75, faks 01/231-20-86,
elektronska pošta: info@zdrzz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 1249-5/2006.
II.5) Kratek opis: izvajanje notranjega
revidiranja v javnih zdravstvenih zavodih.
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. 1249-5/2006: Abeceda
Revizija, d.o.o., Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 10,388.000 SIT
(43.348 €).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
GM Revizija, d.o.o., Bethovnova 14, 1000
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): cena 1,678.153 SIT (7.003 €).
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 112 z dne 3. 11.
2006, št. 1249-5/2006, Ob-30925/06.
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: 27. 2. 2007.
Združenje zdravstvenih zavodov
Slovenije
Št. 260-4/06-21
Ob-6135/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica ”Dr. Franca Derganca”
Nova Gorica, kontaktne osebe: za predmet JN: Robert Bizjak Ovidoni, dipl. ing.,
spec. manag. (05/33-01-450); za ekonomska vprašanja: Stojan Lozar, univ. dipl.
ekon. (05/33-01-550); za pravna vprašanja: Katjuša Bizjak, univ. dipl. pravnica
(05/33-01-580), Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
05/33-01-580, faks 05/33-01-554, internetni
naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50911000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN ”obnova varnostne razsvetljave” (št.: 260-4/06).
II.5) Kratek opis: storitev izvedbe rekonstrukcije varnostne razsvetljave v Splošni
bolnišnici »Dr. Franca Derganca« Nova
Gorica.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
250.375,56 EUR brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 260-4/06 – objava v Ur. l.
RS, št. 123-124; Ob-33684/06: Elektrotehnika Iztok Milošič s.p., kontaktna oseba: Iztok
Milošič, Potrčeva cesta 28, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-16-63, faks 02/771-57-71,
elektronska pošta: elektrotehnika@t-2.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba
128.855,01 EUR brez DDV, najvišja ponudba 216.786,71 EUR brez DDV.
Valuta: 128.855,01 EUR brez DDV.
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.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33684/06 z dne 25. 11. 2006.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 2. 2007.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Št. 110-1/07
Ob-6409/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
742.31.0.00-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000372.
II.5) Kratek opis: izdelava prometnega
in prometno-ekonomskega vrednotenja
variant za AC odsek Postojna/Divača–Jelšane.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70.939,74 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: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o., Vojkova ulica 65, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 81.059,09 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: 2006/000372.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 92/06 z dne 1. 9. 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: 2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6410/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000433.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za potrebe gradnje
AC Pluska–Ponikve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 112.043,06 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: Savaprojekt d.d, Krško
in odvetnik Drago Šribar, Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 79.035,22 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: 2006/000433.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 92/06 z dne 1. 9. 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: 2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6411/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000434.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja objektov in zagotavljanje
nadomestne gradnje ali nadomestitev
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje AC Pluska–Ponikve.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27.819,50 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: Dodoma podjetje
za promet z nepremičninami, gradbeništvo,
storitve in trgovino d.o.o., Partizanska c.
13a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13.353,37 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000434.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 92/06 z dne 1. 9. 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: 2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6412/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000456.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja zemljišč za gradnjo avtocestnega odseka Ponikve–Hrastje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 105.783,68 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: Terra IN, storitve,
inženiring in svetovanje, d.o.o., Polšnik
28, 1272 Polšnik, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 54.936,58 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: 2006/000456.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 96/06 z dne 15. 9. 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: 2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6413/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-00,
faks 01/30-09-937.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1)Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
701.20.0.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000457.
II.5) Kratek opis: opravljanje storitev
pridobivanja objektov in zagotovitve
nadomestne gradnje ali nadomestitev
stanovanjskih, poslovnih in drugih prostorov rušencem zaradi gradnje AC odseka Ponikve–Hrastje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13.909,75 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: Savaprojekt
d.d, Krško in odvetnik Drago Šribar, Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.679,68 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: 2006/000457.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 96/06 z dne 15. 9. 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: 2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6414/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
faks 01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od
17 do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 3.23.1.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000491.
II.5) Kratek opis: izvedba zunanje
kontrole kakovosti pri izgradnji AC Beltinci–Pince, Lendava–Pince z odcepom
HC Dolga vas »sklop C« od km 0,460 do
km 3,000.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86.935,96 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Tehnični del sestavljajo (Ti):
– izkušnje ponudnika (Ri),
– ostala oprema (delovni prostori,
osebna vozila, računalniki) (Oi),
– akreditacija laboratorijskih preiskav
po SIST EN ISO/IEC 17025 (Si).
Finančni del sestavlja:
– cena, določena iz ponudbenega predračuna (Ci).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: J.V. Gradbeni
inštitut ZRMK d.o.o., + Aktim d.o.o + IMK
+ B&A&M d.o.o., Dimičeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86.838,18 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: 2006/000491.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 102-103/06 z dne 6. 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: 2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-6440/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Komunala Novo mesto d.o.o., kontaktna
oseba: Sonja Kolenc, Podbevškova ulica 12, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/393-24-80, faks 07/393-25-09, elektronska pošta: sonja.kolenc@komunala-nm.si,
internetni naslov: www.komunala-nm.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA 74.20.34.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN/01-S/06.
II.5) Kratek opis: izdelava projekta
IDZ, PGD, PZR, PZI za obnovo magistralnega vodovoda Družinska vas–NM
in vodohran Kij.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN/01-S/06.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 60-3384/06, Ob-32200/06 z
dne 17. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: JN se razveljavi.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 2. 2007.
Komunala Novo mesto d.o.o.
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Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-5846/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 28000000-2, dopolnilni besednjak:
28400000-6, 28420000-2, 28422000-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-04/2006-ident
222655.
II.5) Kratek opis: dobava kabelskega
pribora 1 in 20 kV:
1. sklop: kabelski pribor 1 kV in 3. sklop:
kabelski pribor – adapterji 20 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
1. sklop: 20.864,63 EUR (5,000.000
SIT),
3. sklop: 58.420,96 EUR (14,000.000
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/OP-04/2006-ident
222655:
1. sklop: Eltima, d.o.o., kontaktna oseba:
Nadja Logar, Šlandrova 8/a, 1231 Ljubljana
- Črnuče, Slovenija, tel. 01/560-21-34, faks
01/560-21-40;
3. sklop: Vel kabel, d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Velkavrh, Selanova 20, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/561-56-66, faks
01/561-74-44.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. sklop: 21.907,86 EUR (5,249.999,57
SIT);
3. sklop: 37.179,29 EUR (8,909.645,06
SIT).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 2.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OP-04/2006-ident 222655.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
1. sklop: 21.907,86 EUR (5,249.999,57
SIT);
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3. sklop: 37.179,29 EUR (8,909.645,06
SIT).
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
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/OP-04/2006-ident
222655.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. sklop: 15. 2. 2007;
3. sklop: 24. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb:
1. sklop: 5 ponudb in
3. sklop: 5 ponudb.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 96 z dne 15. 9. 2006, Ob-25576/06.
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: 26. 2. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 64/744/2007
Ob-6328/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro-Slovenija, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Marko Hrast, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/474-30-00,
faks ++386/1/474-24-42, elektronska pošta: Marko.Hrast@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 206/2006.
II.5) Kratek opis: nabava stikalne VN
opreme za potrebe investicij v letu 2007
po naslednjih sklopih: sklop – A: odklopniki 110 kV, sklop – B: odklopniki 220
kV, sklop – C: odklopniki 400 kV, sklop
– D: ločilniki 110 kV, sklop – E: ločilniki
220 kV, sklop – F: ločilniki 400 kV in sklop
– G: podporni izolatorji 220 kV in podporni izolatorji 400 kV.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,126.690,04 EUR.
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. 206/2006 (za sklop
A, C, D, E, F in G naveden pod točko II.5):
Elektrotehna Elex d.o.o., kontaktna oseba:
Anton Štampfel, Dunajska 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/23-44-714, faks
++386/1/23-44-734, elektronska pošta: Anton.stampfl@elex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,198.791,50 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 123/2006 (za sklop B naveden

pod točko II.5): ABB d.o.o., kontaktna oseba: Henrik Petkovšek, Koprska ul. 92, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/24-45-448,
faks ++386/1/24-45-440, elektronska pošta:
Henrik.petkovsek@.si.abb.com, internetni
naslov: www.abb.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 53.700 EUR.
V.4.2) Javno naročilo št. 206/2006.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 1,252.491,50 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Drugi podatki: odprti postopek je bil
objavljen v Uradnem listu RS, št. 135‑136
z dne 22. 12. 2006 in EU št. 2006/S
244-262170 z dne 22. 12. 2006.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 027846
Ob-6345/07
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
+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.86.32.30–0, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 29.13.12.80–2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 39 naba/06.
II.5) Kratek opis: nabava montažno demontažnih kosov, loput, lovilcev nesnage in zobčastih spojk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 30,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 39 naba/06:
Sticom plus d.o.o., kontaktna oseba: Jože
Golob, Slovenčeva 93 SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/(0)1/56-57-488, faks
+386/(0)1/56-57-396, elektronska pošta:
sticom-plus@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,000.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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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 39 naba/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 12.
1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 27. 10.
2006, Ob-30181/06.
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: 2. 3. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 14.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.10.00–2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 4 naba/06.
II.5) Kratek opis: čiščenje poslovnih
prostorov za potrebe JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66,000.000 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 4 naba/06:
Hernaus d.o.o., kontaktna oseba: Marjeta Suša, Kopališka 2, SI-3320 Velenje,
Slovenija, tel. +386/(0)3/89-83-618, faks
+386/(0)3/89-83-620, elektronska pošta:
info@hernaus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 23,295.588 SIT
na leto.
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 4 naba/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 20.
12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 17. 11. 2006,
Ob-32057/06.
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: 2. 3. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.

Storitve
Ob-5845/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., kontaktna oseba:
Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., Ulica Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/208-36-58, faks 04/208-33-15, elektronska pošta: info@elektro-gorenjska.si, vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, internetni
naslov: www.elektro-gorenjska.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74000000-9, dopolnilni besednjak:
74200000-1, 74270000-2, 74276000-4,
74276400-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: JN/OP-15/2006-ident
228687.
II.5) Kratek opis: izdelava projektne
in investicijske dokumentacije za RTP
110/20/6,3 kV Moste.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 333.834,08 EUR = 80,000.000 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/OP-15/2006-ident
228687: IBE, d.d., kontaktna oseba: Mitja
Novak, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-61-00, faks 01/251-05-27.
Ime in naslov soizvajalca: Korona, d.d.,
kontaktna oseba: Bojan Lukavečki, Cesta v
Mestni log 88a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/280-35-05, faks 01/280-35-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 365.131,03 EUR
(87,500.000 SIT).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2)
Javno
naročilo
št.:
JN/OP-15/2006-ident 228687.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 365.131,03 EUR.
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/OP-15/2006-ident
228687.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni
list RS, št. 110-110 z dne 27. 10. 2006,
Ob‑30017/06.
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: 26. 2. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.
Št. 027846
Ob-6344/07
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
+386/(0)1/580-84-07, elektronska pošta:
mjeras@vo-ka.si.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-6170/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Urad vlade za informiranje, Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Urad vlade za informiranje, tel. 01/478-26-30, v roke: Simon
Figar, e-pošta: simon.figar@gov.si, faks
01/251-23-12.
Internetni naslov naročnika: www.uvi.
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: promocijska darila za predsedovanje
Slovenije EU.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: dobava
na naslov naročnika.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava promocijskih daril za predsedovanje Slovenije
EU – 35.000 nahrbtnikov, 15.000 brisač,
20.000 kopmletov kape in šala in 35.000
USB ključkov z naloženo programsko
opremo.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Nahrbtniki
1) Kratek opis: dobava 35.000 kosov nahrbtnikov skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17221110.
3) Količina ali obseg: 35.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
9. 3. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne specifikacije o blagu posameznega
sklopa bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
Naslov: Brisače
1) Kratek opis: dobava 15.000 brisač
skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17214100.
3) Količina ali obseg: 15.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
9. 3. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne specifikacije o blagu posameznega
sklopa bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
Naslov: Kape in šali
1) Kratek opis: dobava 20.000 kompletov
kape in šala skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 18443340,
dodatni predmet(-i): 18422000.
3) Količina ali obseg: 20.000 kompletov.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
9. 3. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne specifikacije o blagu posameznega
sklopa bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
Naslov: USB ključki
1) Kratek opis: dobava 35.000 USB ključkov z naloženo programsko opremo skladno
s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233170.
3) Količina ali obseg: 35.000 kosov.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka postopka oddaje
9. 3. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: dodatne specifikacije o blagu posameznega
sklopa bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233170, dodatni predmet(-i): 17221110,
17214100, 18443340, 18422000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 9. 3. 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Urad vlade za informiranje
Ob-6331/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za šolstvo in šport RS,
Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,

tel. +386/1/478-42-72, v roke: Branka Abramovič-Piasevoli, e-pošta: branka.abramovic@gov.si, faks +386/1/478-43-29.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mss.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,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava glasbenih inštrumentov.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Srednja
glasbena in baletna šola Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: nabava glasbenih
inštrumentov.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
375.000 EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Klavirji, koncertni pianini, klavirski stoli
1) Kratek opis: klavirji, koncertni pianini,
klavirski stoli.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36311000, 36320000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 31. 3. 2007; trajanje
naročila: 60 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Koncertna tolkala, jazz bobni
1) Kratek opis: koncertna tolkala, jazz
bobni
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36316000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 31. 3. 2007; trajanje
naročila: 60 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Mehanske sobne orgle
1) Kratek opis: mehanske sobne orgle.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36312000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 31. 3. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: opomba
za sklop 3: dobava in plačilo v letu 2008.
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II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36300000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 31. 3. 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.2) Dodatne informacije: naročnik je
oblikoval sklope na podlagi trenutno znanih
informacij, dopušča pa možnost, da v primeru spremenjenih okoliščin število in velikost
sklopov smiselno prilagodi.
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:
26. 2. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Naročnik bo pogodbena dela plačeval v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja
potrjenih začasnih mesečnih situacij.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
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: 28. 2. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Gradnje
Št. 66305-8/2007/83
Ob-5878/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo Brezovar,
tel.
01/369-75-36,
e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mddsz.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,
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba GOI del in dobava
ter montaža opreme za I. fazo izgradnje
Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Slovenske Konjice.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izvedba GOI del in dobava ter montaža
opreme za I. fazo izgradnje Lambrechtovega doma v Slovenskih Konjicah.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000-2; dopolnilni besednjak: izvedba GOI del in dobava ter montaža opreme
objekta (visoke gradnje).
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvidoma 16
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: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90% vrednosti
pogodbenih del in s končno obračunsko
situacijo za celoten obseg izvršenih del.
Naročnik bo pogodbena dela plačeval v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od uradnega prejetja
potrjenih začasnih mesečnih situacij.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
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: 28. 2. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 66305-8/2007/83

Ob-5879/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljub
ljana, Slovenija, v roke: Tomo Brezovar,
tel.
01/369-75-36,
e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mddsz.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,
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba GOI del in dobava ter
montaža opreme za I. fazo obnove objekta
A in veznega trakta objekta AB za Zavod
Hrastovec – Trate.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Hrastovec.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: izvedba GOI del in dobava ter montaža opreme za I. fazo obnove objekta A
in veznega trakta objekta AB za Zavod
Hrastovec – Trate.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000-2, dopolnilni besednjak: izvedba GOI del in dobava ter montaža opreme
objekta (visoke gradnje).
II.6) Predvideni datum začetka postopka oddaje in trajanje naročila: predvidoma
13 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: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90% vrednosti
pogodbenih del in s končno obračunsko
situacijo za celoten obseg izvršenih del.

Stran

Št. 66305-8/2007/83
Ob-5881/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Tomo Brezovar, tel. 01/369-75-36,
e-pošta: tomo.brezovar@gov.si, faks
01/369-75-64.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mddsz.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.
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža opreme za potrebe Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradne: Slovenija, Dobrna.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: dobava in montaža opreme za
potrebe Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
II.6) Predvideni datum začetka postopka oddaje in trajanje naročila: predvidoma
50 delovnih dni 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: proračun Republike
Slovenije; rok plačila 30 dni po prejemu in
potrditvi računa.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
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: 28. 2. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Stran

1516 /

Št.

21 / 9. 3. 2007

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-5882/07
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. 01/300-99-70, v
roke: Blanka Primec, e-pošta: nabava@
dars.si, faks 01/300-98-78.
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:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: odjemna mesta
DARS d.d., v RS.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
DARS d.d. v RS.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
za zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo v višini
25.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: naročnik financira
dobavo električne energije iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno na podlagi vzorca
pogodbe, ki je priložen razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega nastopa, je ponudbi potrebno priložiti
akt o skupnem nastopu.
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:
skladno z razpisno dokumentacijo.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.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: 46/2007.
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:
23. 4. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski obliki je brezplačna.
Plačilo v višini 25 EUR se nanaša na razpisno dokumentacijo v pisni obliki. Ponudniki
pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu št. 300-98-78 ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni zahtevi navesti
naslov razpisne dokumentacije, svoj točen
naziv in naslov, davčno številko, matično
številko in številko TRR, ime kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski
naslov ter način dostave razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali v elektronski obliki).
V primeru, da želi interesirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti,
mora predhodno vplačati 25 EUR na račun
DARS, d.d., št. 06000-0112292446 pri Banki
Celje d.d. in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi
za posredovanje razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 4.
2007 ob 10. uri; DARS, d.d., Ljubljana, Dunajska 7, sejna soba – klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
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:
28. 2. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji, d.d.
Ob-5946/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 01/72-95-440, v roke: Matej
Kovačič, e-pošta: info@jkp-prodnik.si, faks
01/72-95-450.
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: komunalna dejavnost.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava posod za prevzem biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je dobava posod za prevzem biorazgradljivih odpadkov z vgrajenimi RFID transponderji in nalepkami
za identifikacijo posod. Posode za odpadke na 2 kolesih kapacitete od 80 do 240
I morajo biti prilagojene za dvigovanje ter
praznjenje z mehanizmom, na katerem je
vgrajena oprema za identifikacijo in tehtanje
(dimenzije in oblika v skladu s standardom
EN 840-1).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90120000.
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:
160.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 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 napak.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: podrobneje v razpisni
dokumentaciji.
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, da je registriran pri sodišču ali
drugem organu,
– izjava, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona to dovoljenje
potrebno,
– izjava, da ni storil dejanja iz prvega
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2, Uradni list RS, št. 128/06).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
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IIl.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:
Merila
1. Ponudbena vrednost
2. Dobavni rok
3. Garancijska doba

Ponderiranje
75
15
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR 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: 5.
4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: cena vključuje
DDV. Poravnati na transakcijski račun družbe št. 18300-0012119440 odprt pri Banki
Domžale d.d.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 6. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 4.
2007 ob 10. uri; sedež družbe sejna soba.
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:
26. 2. 2007.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.
Št. 158/07
Ob-6175/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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: javno naročilo za nakup pralnih in
čistilnih sredstev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup pralnih in čistilnih sredstev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.51.30.00-3, dodatni predmet(-i):
24.51.32.90-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v obrazcu 1 razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti
navedene v obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– 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.3.2) 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:
25. 4. 2007 do 10. ure.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v Prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 156/07
Ob-6176/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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: javno naročilo za nakup računalniške opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup računalniške opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti navedene v obrazcu 1 razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti
navedene v obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– 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.3.2) 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. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Zainteresirani ponudniki imajo možnost
vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak
delovnik med 10. in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 154/07
Ob-6177/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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: javno naročilo za nakup žilnih, urinskih in aspiracijskih katetrov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup žilnih, urinskih in aspiracijskih
katetrov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.12.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.

Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
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: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti, navedene v obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti
navedene v obrazcu 1 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in vpisni dokumentaciji.
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:
24. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri Upravi za javna plačila št.:
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10. in
12. uro.
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Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana

revizorja na dan odpiranja ponudb ne sme
biti starejše od 15 dni od datuma revizorjevega poročila.
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. Izjava ponudnika o dobavi blaga na
naročnikove lokacije.
3. Vzorci blaga iz seznama vzorcev blaga v poglavju II.2. razpisne dokumentacije.
4. Tehnična specifikacija proizvajalca papirja za fotokopirni papir A4 in A3, ki mora
ustrezati zahtevanim standardom.
5. Tehnična specifikacija proizvajalca računalniškega papirja, ki mora ustrezati zahtevanim standardom.
6. Tehnične specifikacije proizvajalca pisal (za pisala, ki jih mora ponudnik priložiti
kot vzorce), ki morajo ustrezati navedenim
zahtevam naročnika.
7. Garancija proizvajalca o konstantni
kvaliteti (po standardu ISO 9002) in arhivski
obstojnosti (po standardu ISO 9706) za fotokopirni papir A4 in A3.
8. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da nudi rok dobave največ 10 dni od prejema naročilnice.
9. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba), da
nudi rok za rešitev reklamacije največ 10 dni
od prejema pisnega obvestila o reklamaciji.
10. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba), da so tonerji in kartuše od zaporedne
številke 331 do zaporedne številke 343 predračuna drobnega potrošnega pisarniškega
materiala artikli istega proizvajalca, kot je
oprema, za katero se razpisani tonerji in
kartuše uporabljajo, in so tudi zapakirani v
embalažo istega proizvajalca.
11. Izjava ponudnika (obrazec Ponudba),
da prilaga originalno podpisano naročilnico
za testiranje fotokopirnega in računalniškega papirja.
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: 961-05/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da; obvestilo o profilu kupca.
Številka obvestila v UL: 2006/S
128-136634 z dne 8. 7. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 4. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje da.
Cena: 5 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu na transakcijskem računu
št. 01100-6030264023 predloži prevzemnik
razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da naročniku
posreduje tudi podatke o polnem in točnem
naslovu firme in identifikacijsko številko 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: 26. 4. 2007 do
9. ure.

Št. 961-05/2007-2620
Ob-6346/07
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 Šušteršič-Kobal, 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 ga je določil
naročnik: dobava drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
– Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
– Celje, OE Celje, Gregorčičeva 5/a,
– Celje, OE Celje, Trg celjskih knezov 6,
– Koper, OE Koper, Pristaniška 12,
– Kranj, OE Kranj, Stara cesta 11,
– Maribor, OE Maribor, Sodna ulica 15,
– Murska Sobota, OE Murska Sobota,
Kocljeva 12d,
– Murska Sobota, OE Murska Sobota,
Kocljeva 9,
– Nova Gorica, OE Nova Gorica, Kidričeva 13,
– Novo mesto, OE Novo mesto, Novi
trg 9,
– Ravne na Koroškem, OE Ravne na
Koroškem, Gačnikova pot 4,
– Velenje, OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje, Prešernova 7,
– Ptuj, OE Maribor, Trstenjakova ulica 9,
– Jesenice, OE Kranj, Izpostava Jesenice, C. Maršala Tita 73,
– Trbovlje, OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Ul. Sallaumines 2.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava drobnega potrošnega pisarniškega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192000.
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: 369
artiklov drobnega potrošnega pisarniškega
materiala.

II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe,
in sicer v višini 29.000 EUR, z veljavnostjo
do 30. 9. 2007.
2. Izjava banke, da bo ponudnik brez
zadržkov dobil bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 9%
od vrednosti pogodbe, ki mora veljati še 20
dni po preteku veljavnosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od dneva
prejema računa, ki je izstavljen po posamezni dobavi.
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. 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. V kolikor
ima ponudnik več transakcijskih računov,
mora predložiti potrdila poslovnih bank za
vse transakcijske račune.
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.
3. 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 preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 60/05)
naročniki ne smejo sodelovati.
4. Poročilo pooblaščenega revizorja (v
skladu s 6. členom Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov, Ur. I.
RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za predmetno javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov, zapadle do datuma revizorjevega poročila. Mnenje pooblaščenega
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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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 10. 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, vsakdan med 12. in 13. uro.
Prav tako lahko ponudnik na navedenem
mestu svojo ponudbo tudi osebno odda.
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:
2. 3. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Ob-6352/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici, Ulica Andreja Gabrščka 1, 5290 Šempeter
pri Gorici, Slovenija, tel. +386/5/393-52-16,
v roke: Klavdija Štokel Trobec, e-pošta:
o-irsempeter.ng@guest.arnes.si,
faks
+386/5/393-52-12.
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).
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivne nabave živil in materiala
za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava prehrambenih artiklov.
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 in mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambenih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
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1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh pekovski izdelki in slaščice
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet 15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambenih artiklov.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet 15600000.
Sklop št. 9
Naslov; Sveže in suho sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
1) Kratek opis: dobava prehrambenih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: dobava prehrambenih
izdelkov.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
1) Kratek opis: dobava prehrambenih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15882000:
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
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.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: 23. 4. 2007 do
13. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 11.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Osnovna šola Ivana Roba
Šempeter pri Gorici
Ob-6353/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. +386/2/429-41-04, v roke: Violeta Lampe, e-pošta: info@prometna.net, faks
+386/2/429-41-10.
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:
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
živila in material za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh pekovski izdelki in slaščice
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
1) Kratek opis: dobava prehrambnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava prehrambnih artiklov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15330000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
1) Kratek opis: dobava prehrambnih artiklov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
1) Kratek opis: prehrambni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača

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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
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.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: 20. 4. 2007 do 13. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 12. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Prometna šola Maribor

1) Kratek opis: prehrambni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: prehrambni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
1) Kratek opis: prehrambni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
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.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: 20. 4. 2007 ob
13. uri.
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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 12.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Prometna šola Maribor
Ob-6354/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prometna šola Maribor, Preradovičeva ulica 33, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. +386/2/429-41-04, v roke: Violeta Lampe, e-pošta: info@prometna.net, faks
+386/2/429-41-10.
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).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava kurilnega olja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago
Nakup.
Šifra: NUTS SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava lahkega kurilnega olja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122100.

Stran

Ob-6417/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Rače,
Grajski trg 1, 2327 Rače, Slovenija, tel.
+386/2/609-71-10, v roke: Zdenka Puhar,
e-pošta: os.race@guest.arnes.si, faks
+386/2/608-12-21.
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:
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava prehrambenih artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
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 in mesni izdelki
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje zadnjega naročila.
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Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in
slaščice
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala
pijača
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
1) Kratek opis: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS) ali
opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do
13. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 9.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Osnovna šola Rače
Ob-6420/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Ajdovščina,
Bevkova ulica 10, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. +386/5/365-98-10, v roke: Jožef
Tomažič, e-pošta: ajdovscina@ssz-slo.si,
faks +386/5/365-98-26.
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).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in material za prehrano ter sanitetni
material.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
1) Kratek opis: dobava živil.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in
slaščice
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612500, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15811100, 15812000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 01111000,
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
15610000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže in suho sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Splošna živila in pijača
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena zelenjava
1) Kratek opis: dobava živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sanitetni material
1) Kratek opis: nabava potrošnega medicinskega in sanitetnega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejsa ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. Najnižja cena
2. Dodatne ugodnosti
3. ISO standard

Ponderiranje
90
5
5

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 13.
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: 24 mesecev.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 9. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Dom starejših občanov Ajdovščina

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: 23. 4.
2007 ob 13. 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Gradnje
Ob-5920/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub
ljana, 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 upava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija G1-5/330 Rimske
Toplice – Zidani Most, pododsek Širje od km
3,250 do km 3,750.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija G1-5/330 Rimske Toplice–Zidani Most, pododsek Širje od km
3,250 do km 3,750.
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: rekonstrukcija G1-5/330 Rimske Toplice – Zidani
Most, pododsek Širje od km 3,250 do km
3,750.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,216.666,67 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
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.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).
III.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 ra,pisni
dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.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:
20. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do
12. ure.
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Ob-5923/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljub
ljana, 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: gradbena dela za rekonstrukcijo križišča Bušinja vas, G2-105/0256,
R3-663/5401.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0256 cesta G2-105 Novo mesto (Revoz)–Metlika.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela za rekonstrukcijo križišča
Bušinja vas, G2-105/0256, R3-663/5401.
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 rekonstrukcijo križišča Bušinja
vas, G2-105/0256, R3-663/5401.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 8. 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
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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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).
III.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.2.1) 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:
20. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do
9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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: 23. 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-5925/07
1.1) 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: izgradnja pločnika na G1-3/315
med Podgradom in Lomanošami: kratkoročni ukrepi na G1-3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0315 cesta G1-3 Lenart–Gornja Radgona.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja pločnika na G1-3/315 med
Podgradom in Lomanošami: kratkoročni
ukrepi na G1-3.
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: izgradnja pločnika na G1-3/315 med Podgradom in Lomanošami: kratkoročni ukrepi na
G1-3.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
158.333,33 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 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.
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).
III.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.2.1) 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:
20. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do
8. ure.
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestav
ljene 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: 23. 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

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: 24. 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-5927/07
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: izvedba protihrupnih ukrepov na
stanovanjskih objektih ob G1-3/322 v naseljih Črenšovci, Hotiza, Kapca, Gaberje:
kratkoročni ukrepi na G1-3.
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:
izvedba protihrupnih ukrepov na stanovanjskih objektih ob G1-3/322 v naseljih
Črenšovci, Hotiza, Kapca, Gaberje: kratkoročni ukrepi na G1-3.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
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: izvedba
protihrupnih ukrepov na stanovanjskih objektih ob G1-3/322 v naseljih Črenšovci, Hotiza,
Kapca, Gaberje: kratkoročni ukrepi na G1-3.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 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 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:
23. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 8. ure.

Stran

Št. 4300-0003/2007-120
Ob-6142/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija Brecl, tel.
03/757-33-70, v roke: Marija Brecl, e-pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, faks
03/575-43-28.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.slovenskekonjice.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:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: odstranitev obstoječega objekta prizidka telovadnice, novogradnja telovadnice
in investicijsko vzdrževalna dela na starem
delu telovadnice OŠ Ob Dravinji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Slovenske Konjice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odstranitev obstoječega objekta prizidka
telovadnice, novogradnja telovadnice in
investicijsko vzdrževalna dela na starem
delu telovadnice OŠ Ob Dravinji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212140.
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,
– obrtniška dela,
– strojno instalacijska dela in
– elektroinstalacijska dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 8. 2007, zaključek 31. 1.
2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal naročniku ob izstavitvi končne
situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: predvideno financiranje
v letih 2007–2009.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
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:
Osnovna sposobnost ponudnika:
– ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
– proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2 oziroma, da ponudnik:
1. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
2. ni proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
3. ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem;
4. izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: pisna izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
vpisan v sodni ali drug register.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
računa.
4. Letni promet ponudnika v zadnjem letu
znaša najmanj 2,5-kratno vrednost ponudbe
ter da ga banka lahko kreditira najmanj v
višini vrednosti njegove ponudbe.
Dokazilo: pisna izjava.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov visoke gradnje v zadnjih 3 letih, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
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visokih gradenj v vrednosti min 0,6 mio EUR
(z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih 3
letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih,
kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti min
0,6 mio EUR (z DDV).
Dokazilo: pisna izjava.
III.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: 4300-0003/2007-120.
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. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 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: 24. 4.
2007 ob 11. uri; Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
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. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.sigov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, Slovenija, e-pošta:
marija.brecl@slovenskekonjice.si,
tel.
03/757-33-70, faks 03/575-43-28, internetni
naslov http://www.slovenskekonjice.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Občina Slovenske Konjice
Št. 4300-0003/2007-120
Ob-6143/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Branko Sovič, tel.
03/757-33-72, v roke: Branko Sovič, e‑pošta: brankosovic@slovenskekonjice.si, faks
03/575-43-28.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.slovenskekonjice.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:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja komunalne ureditve novega naselja Preloge.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: zahodni del mesta Slovenske Konjice.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja komunalne ureditve naselja: vodovod, meteorna in fekalna kanalizacija,
javna razsvetljava ter cesta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
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:
800.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 10. 5. 2007, zaključek 20. 10.
2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke, oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec predložil v desetih dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku/ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: predvideno financiranje v letih
2007–2011.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena 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:
Osnovna sposobnost ponudnika:
– da ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
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– da proti ponudniku in njegovem zakonitem zastopniku ni uveden ali začet postopek iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2,
oziroma:
1. da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
2. da proti njemu ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi;
3. da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
4. da izpolnjuje obveznosti v zvezi z plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: pisna izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti
(izjava):
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
vpisan v sodni ali drug register.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
računa.
4. Letni promet ponudnika v zadnjem letu
znaša najmanj 2-kratno vrednost ponudbe
ter da ga banka lahko kreditira najmanj v
višini vrednosti njegove ponudbe.
Dokazilo: pisna izjava.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s
področja gradnje objektov nizkih gradenj v
zadnjih treh letih, kar je dokazal s potrdili
naročnikov, in sicer: zgradil je vsaj tri objekte nizkih gradenj na področju komunalnega urejanja v vrednosti min. 500.000 EUR
(z DDV).
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference kar je dokazal s potrdili
naročnika, in sicer je bil v zadnjih treh letih
odgovorni vodja del na vsaj dveh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela na področju komunalnega urejanja v vrednosti min.
500.000 EUR (z DDV).
Dokazilo: pisna izjava.
III.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: 4300-0006/2007.
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:
20. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do
10. ure.

Izvedba.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je rušitev obstoječega objekta vrtca in izgradnja novega
objekta z ureditvijo pripadajočih zunanjih
površin na obstoječi lokaciji na Arkovi
ulici v Idriji vključno s sanacijo terena
zaradi prekomernega sevanja radona s
pridobitvijo uporabnega dovoljenja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
zajemajo rušitvena dela, gradbeno obrtniška dela, električne in strojne instalacije ter
zunanjo ureditev.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje v mesecih: 9 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 15.000 EUR. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati še najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti.
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 10% vrednosti izvedenih del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, v katerem
bodo opredeljene naloge in odgovornosti
posameznega subjekta za izvedbo naročila
(podrobno definirano 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:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi 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).
Dokazila: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika),
in
pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike)
in
pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava;

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: 23. 4.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Slovenske Konjice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
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: za dodatne
informacije se obrnite na Sovič Brankota.
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, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov http://www.sigov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
pred prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210
Slovenske Konjice, Slovenija, e-pošta:
branko.sovic@slovenskekonjice.si,
tel.
03/757-33-72, faks 03/575-43-28, internetni
naslov http://www.slovenskekonjice.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Občina Slovenske Konjice
Št. 28/07
Ob-6150/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Idrija, Mestni trg 1, 5280
Idrija, Slovenija, v roke: Maja Majnik, tel.
+386(0)5/373-45-16, e-pošta: maja.majnik@idrija.si, faks +386(0)5/373-45-31.
I) Naslov in kontaktna točka, kjer je mogoče
dobiti dodatne informacije: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija, kontaktna oseba: Maja Majnik,
tel. +386(0)5/373-45-16, faks +386(0)5/37345-31, e-pošta: maja.majnik@idrija.si in/ali
Projekt d.d., Kidričeva 9a, Nova Gorica, kontaktna oseba: Irena Pavliha, tel. +386(0)5/33801-43, faks +386(0)5/302-44-93, e-pošta:
irena.pavliha@projekt.si.
II) Naslov in kontaktna točka, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija. kontaktna oseba: Maja Majnik, tel.
+386(0)5/373-45-16, faks +386(0)5/373-45-31,
e-pošta: maja.majnik@idrija.si.
III) Naslov in kontaktna točka, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadomestna gradnja Vrtec Idrija,
enota Arkova.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ter
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava.
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
ni storil nobene velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročanja, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da ponudnik ni bil
s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in ni storil nobene velike strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročanja, ki bi mu bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
4. Ponudnik ima poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima svoj
sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima svoj sedež, ali določbami
države naročnika in soglasje da lahko naročnik pridobi podatke o tem pri pristojnem
davčnem uradu.
5. Ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih
v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2
ali namerno teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih
informacij, zahtevanih v skladu z določbami
41. do 49. člena ZJN-2 ali namerno teh informacij ni zagotovil.
6. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri
organu države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila, pri organu države, v kateri ima
sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Povprečni letni poslovni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2004, 2005,
2006) je znašal najmanj 1,500.000 EUR;
transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi
v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega
naročila niso bili blokirani.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
o poslovnih prihodkih v zadnjih treh letih.
2. Ponudnik ima v predhodnih postopkih
javnega naročanja poravnane vse zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
o poravnanih zapadlih obveznostih do do-
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baviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je v letih 2002, 2003, 2004,
2005 in 2006 različnim naročnikom kvalitetno in pravočasno opravil skupaj za najmanj
5,000.000 EUR gradenj istovrstnih objektov
kot v razpisu. Naročnik bo kot istovrsten
objekt razpisanemu upošteval objekte, navedene v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena; Priloga 1, točka 1:
Stavbe. (Ur. l. RS, št. 33/03 in 78/05).
Dokazilo: seznam referenčnih gradenj v
zadnjih 5 letih skupaj s potrdili o pravočasno
in kvalitetno opravljenimi deli.
2. Ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je odgovorni vodja del in vodja gradbišča,
ki bo vključeno v izvedbo naročila, morajo
zadostiti naslednjim minimalnim pogojem:
vodja gradbišča mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju gradenj istovrstnih objektov kot v razpisu, odgovorni vodja
del pa mora zadostiti pogojem iz 77. člena
ZGO-1 oziroma v primeru tuje fizične osebe
zadostiti pogojem iz 78. člena ZGO-1.
3. Dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij
tehničnega osebja posebej na priloženem
obrazcu. V primeru tuje fizične osebe je
potrebno priložiti potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1.
Naročnik bo kot istovrsten objekt razpisanemu upošteval objekte, navedene v Uredbi
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena; Priloga 1, točka 1: Stavbe. (Ur. l. RS,
št. 33/03 in 78/05).
III.3.1) 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: JN 1/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
11. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu Projektu d.d. Nova Gorica,
Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, na transakcijski račun št. 04750-0000349833 pri Novi
KBM Področje Nova Gorica ali na transakcijski račun št. 05100-8010757486 pri ABanki
Vipa d.d. Nova Gorica.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerem 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: 11. 4.
2007 ob 11. uri; Občina Idrija, Mestni trg
1, Idrija.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; norveški finančni mehanizem.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, e‑pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Občina Idrija
Ob-6151/07
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: preplastitev regionalne ceste
R2‑430/0281 Stranice–Višnja vas od km
3,000 do km 3,777.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0281 cesta R2-430 Stranice–Višnja vas.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
preplastitev regionalne ceste R2-430/0281
Stranice–Višnja vas od km 3,000 do km
3,777.
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: preplastitev regionalne ceste R2-430/0281 Stranice–Višnja vas od km 3,000 do km 3,777.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
366.666,67 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 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
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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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:
24. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do
8. ure.

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.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.)
III.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.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

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: 25. 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.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-6152/07
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 mostu čez Lobnico na
Smolniku v Rušah na cesti R3-705/1432 v
km 6,000.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1432 cesta R3-705 Ruše–Puščava.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija mostu čez Lobnico na Smolniku v Rušah na cesti R3-705/1432 v km
6,000.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221100.
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: sanacija mostu čez Lobnico na Smolniku v Rušah
na cesti R3-705/1432 v km 6,000.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
291.666,67 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
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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:
24. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 25. 4.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-6153/07
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: rekonstrukcija mostu čez Sočo (Furlanov most) na cesti R1-206/1029.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1029 cesta R1-206 Trenta–Bovec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu čez Sočo (Furlanov
most) na cesti R1-206/1029.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90122124.
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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: rekonstrukcija mostu čez Sočo (Furlanov most) na
cesti R1-206/1029.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
333.333,33 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
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.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 vred
nosti 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:
– 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.2.1) 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:
23. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 4.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-6154/07
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 plazov in obnova vozišča
na cesti R3-683/1169 Pilštajn–Golobinjek v
km 7,4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
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Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1169 cesta R3-683 Pilštanj-Golobinjek.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija plazov in obnova vozišča na
cesti R3-683/1169 Pilštajn–Golobinjek v
km 7,4.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221100.
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: sanacija plazov in obnova vozišča na cesti
R3-683/1169 Pilštajn–Golobinjek v km 7,4.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
362.500 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 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
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

nadomestnih zunanjih objektov, vključno z
zunanjo ureditvijo in gradnja nadomestnih
tirov za potrebe vleke vlakov in tehnično
vagonske dejavnosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje železniške postaje Nova Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega objekta (montažne hale) za potrebe vleke vlakov in tehnično vagonske dejavnosti, gradnja nadomestnih zunanjih objektov, vključno z
zunanjo ureditvijo, gradnja nadomestnih
tirov za potrebe vleke vlakov in tehnično
vagonske dejavnosti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45223800.
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.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 34.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 90 dni od potrditve
začasnih mesečnih situacij.
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 prevzeme v ponudbi,
– ponudnik ali 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,
– 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:
– letni promet ponudnika v zadnjem letu
(2006 oziroma če še ni podatkov 2005)
mora biti izkazan najmanj v višini 4-kratne
vrednosti njegove ponudbe (dokazilo: obrazec BON 1/P, potrjen računovodski izkaz),
– ponudnik
(partner
v
skupnem
nastopu)ima poravnane vse zapadle obve-

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:
– 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.2.1) 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:
23. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 13. uri.
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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 1.4.1.-615/07
Ob-6357/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) to
čka(-e): Holding slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za razvoj in investicije, tajništvo, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Milenko Čučič, tel. +386/1/29-14-203, e-pošta: milenko.cucic@slo-zeleznice.si, faks
+386/1/29-14-822.
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil
naročnik: gradnja nadomestnega objekta
(montažne hale) za potrebe vleke vlakov
in tehnično vagonske dejavnosti, gradnja
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znosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (dokazilo: lastna
izjava).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti lastno proizvodnjo
armirano betonskih elementov za montažne
konstrukcije (dokazilo: lastna izjava ponudnika),
– rok izvedbe je največ 6 mesecev po
podpisu pogodbe (vključno z uspešno opravljenim tehničnim pregledom) dokazilo: lastna izjava ponudnika,
– kadrovske zmogljivosti: ponudnik ima
najmanj 1 univ. dipl. inž. grad. z najmanj 10
let delovnih izkušenj na podobnih montažnih
armirano betonskih objektih ter najmanj 1
univ. dipl. inž. grad. z najmanj 10 let delovnih izkušenj na delih zunanje ureditve
vključno z asfaltiranjem (dokazilo: izpolnjen
obrazec iz razpisne dokumentacije seznam
kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila),
– ponudnik je v obdobju zadnjih treh
let pred objavo tega naročila uspešno izvedel vsaj 5 podobnih montažnih armirano betonskih objektov, katerih posamezna
vrednost je vsaj 70% (brez DDV) njegove ponudbene vrednosti (dokazilo: izpolnjen obrazec iz razpisne dokumentacije
reference ter potrjene izjave naročnikov o
uspešni izvedbi).
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:
20. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun št. SI56 0292 3001 9346 887
odprt pri NLB d.d., sklic 352300.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 ob
12. uri.
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: 24. 4.
2007 ob 13. uri; v prostorih Holdinga Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11,
1000 Ljubljana.
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:
2. 3. 2007.
Holding slovenske železnice, d.o.o.,
Področje za razvoj in investicije
Ob-6392/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): Republika Slovenija Državni zbor,
Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za investicije in vzdrževanje (Matjaž

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vovk)
tel.
01/478-96-81,
e-pošta:
matjaz.vovk@dz-rs.si, faks 01/478-94-03.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dz-rs.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 lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenova velike in male dvorane
ter avle na Tomšičevi ulici 5.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a)Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Tomšičeva ulica 5, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prenova velike in male dvorane ter avle
na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije:
– sklop 1: gradbeno obrtniška dela,
električne in strojne napeljave ter oprema;
– sklop 2: komunikacijske napeljave in
tehnološka oprema.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Gradbeno obrtniška dela,
električne in strojne napeljave ter oprema.
1) Kratek opis: prenova velike in male
dvorane ter avle na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani, za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
850.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 15. 9. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: kontaktna oseba za sklop 1 je Roman Kurmanšek,
tel. 01/478-99-36.
Sklop št. 2
Naslov: Komunikacijske napeljave in
tehnološka oprema.
1) Kratek opis: prenova velike in male
dvorane ter avle na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani, za potrebe Državnega zbora Republike
Slovenije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
400.000 EUR.

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 15. 9. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: kontaktna oseba za sklop 2 je mag. Peter Jermol, tel. 01/478-94-63.
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:
Prenova velike in male dvorane ter avle
na Tomšičevi ulici 5 v Ljubljani za potrebe
Državnega zbora Republike Slovenije:
– sklop 1: gradbeno obrtniška dela,
električne in strojne napeljave ter oprema;
– sklop 2: komunikacijske napeljave in
tehnološka oprema.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,250.000 EUR.
ll.2.2) Opcije : ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 15. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Potrebno je predložiti:
a) garancijo banke v višini 5% od ponudbene vrednosti za resnost ponudbe;
b) podpisano izjavo banke, da bo dala
garancijo za dobro kvaliteto in izvedbo del
v pogodbenem roku, ki jo bo izbrani izvajalec moral predložiti v 10 dneh po sklenitvi
pogodbe, v višini 10% pogodbene vrednosti
za čas trajanja pogodbe, podaljšan za en
mesec;
c) podpisano izjavo banke, da bo dala
garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, ki jo bo izbrani izvajalec moral
predložiti ob predložitvi obračuna za opravljena dela, v višini 10% pogodbene vrednosti za čas trajanja garancijskega roka,
podaljsan za en dan.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni
od datuma prejema računa, ki ga izvajalec
izstavi po uspešno opravljenem tehničnem
prevzemu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
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: DZ-045-05/2007-1/1.
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 dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
24. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 13. uri, prostori Državnega zbora Republike Slovenije, Šubičeva ulica 4,
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.
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: ogled prostorov, ki so predmet razpisa, bo možen po
predhodni najavi (najmanj 2 dni pred ogledom), v času od vključno 19. do vključno 22.
marca 2007.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: način vlaganja in
podatek o skrajnem roku za vložitev pritožb
je naveden v razpisni dokumentaciji.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Republika Slovenija
Državni zbor

– Dokazilo, da ponudnik v zadnjih 6
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa
(obrazec BON 1/P oziroma BON 1/SP in
BON2.
lll.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.
Izpolnjena referenčna lista ponudnika
skupaj z referenčnimi izjavami.
– Seznam ključnega tehničnega osebja
in drugih strokovnih delavcev ponudnika.
– Seznam opreme, potrebne pri realizaciji predmeta javnega narocila.
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: 430-37/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 038 – 046240 z dne 23. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
6. 4. 2007do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100.00 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o plačilu
na Enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije, št. 01241-0100007593, Občina
Jesenice, sklicevanje na številko 18
75400-7130007-43003707 predloži prevzemnik razpisne dokumentacije ob prevzemu oziroma s pisno zahtevo, s tem da takrat
naročniku posreduje tudi podatke o polnem
in točnem naslovu firme in identifikacijsko
številko za DDV.
Razpisno dokumentacije in njene morebitne dopolnitve je možno pridobiti na spletni
strani Občine Jesenice brezplačno.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 13. uri, Občina Jesenice, Cesta
železarjev 6, 4270 Jesenice, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno narocilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, kl se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z
določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Državna re-

Št. 430-37/2007
Ob-6408/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270
Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Občina
Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stanislava
Zupan, tel. 04/586-92-46, e-pošta: stanislava.zupan@jesenice.si, faks 04/586-92-13.
Internetni naslov: www.jesenice.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Občina Jesenice,
Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Anamarija Rot, tel. 04/586-92-08, e-pošta:
anamarija.rot@jesenice.si, faks 04/586-92-13,
internetni naslov: www.jesenice.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:
– javna uprava.
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je
določil
naročnik:
izgradnja
novega
večstanovanjskega objekta na Hrušici 56,
Jesenice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Naselje Hrušica na Jesenicah.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: na
mestu porušenega večstnovanjskega objekta se zgradi nov večstanovanjski objekt
z 12 stanovanjskimi enotami z pripadajočo
zunanjo ureditvijo.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
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: izvedba vseh gradbeno obrtniških del, strojno in
elektroinstalacijskih del, vključno z zunanjo
ureditvijo (ključ v roke).
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
650.000 EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 5. 2007, zaključek 31. 3. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 20.000 EUR.
2. 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.
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 pooblaščene osebe ponudnika
in izjave zakonitega zastopnika (fizične
osebe) v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2.
– Izjava, da ima ponudnik veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
– Izjava, da ima ponudnik 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava, 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.
– Izjava, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi s svojim poklicnim ravnanjem
in da ni storil velike strokovne napake s
področja predmeta javnega naročila.
– Izjave, da ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi s plačili davkov v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež.
– Izjave, da ima ponudnik plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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vizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Občina Jesenice
Št. 110-1/07
Ob-6421/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.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): 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, v roke:
vložišče, 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: odsek AC Ponikve–Hrastje, glavna
gradbena dela: sklop »1« avtocesta od km
14+060 do km 21-225, sklop »2« premostitveni objekti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek AC Ponikve–Hrastje, avtocesta od km
14+060 do km 21-225.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odsek AC Ponikve–Hrastje, glavna gradbena dela: sklop »1« avtocesta od km
14+060 do km 21-225, sklop »2« premostitveni objekti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45233144, 45221211.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Avtocesta od km 14+060 do km
21+225
1) Kratek opis: avtocesta od km 14+060
do km 21+225.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
3) Količina ali obseg:
1.1.1 Sklop »1« avtocesta od km 14+060
do km 21+225, ki zajema:
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1.1.1.1 gradnjo trase AC od km 14+060
do km 21+225:
– osnovno traso AC v dolžini približno
7,165 km,
– izvennivojska priključka Mirna Peč in
Trebnje – vzhod,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– prepuste,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi z
AC (zadrževalni bazeni, meteorna kanalizacija),
– regulacije,
– javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– prestavitve in zaščito elektroenergetskih vodov,
– prestavitve in zaščito komunalnih vodov in naprav,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– prometno opremo in signalizacijo,
– krajinsko ureditev in zasaditev;
1.1.1.2 Rušenje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ter prestavitev kapelice:
– stanovanjsko hišo in gospodarski
objekt Dolenja vas pri Mirni Peči 1,
– stanovanjsko hišo in gospodarski
objekt Dolenja vas pri Mirni Peči 2,
– stanovanjsko hišo, hlev in dva gospodarska objekta Dolenja vas pri Mirni Peči
24,
– prestavitev kapelice.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
44,139.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 18 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Premostitveni objekti
1) Kratek opis: premostitveni objekti.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233144, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45221211.
3) Količina ali obseg:
1.1.2 Gradnja premostitvenih objektov,
ki zajema:
1.1.2.1 Objekte:
– podvoz: 3-1,
– podvoz: 3-2,
– podvoz: 3-2a,
– podvoz: 3-4,
– pokriti vkop: 8-1;
1.1.2.2 objekte:
– podvoz: 3-3,
– nadvoz: 4-1;
1.1.2 Gradnja premostitvenih objektov,
ki zajema:
1.1.2.1 Podvoze:
– podvoz 3-1,
– podvoz 3-2,
– podvoz 3-2a,
– podvoz 3-3,
– podvoz 3-4;
1.1.2.2 nadvoz in pokriti vkop:
– nadvoz 4-1,
– pokriti vkop 8-1.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
5,570.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 16 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:
1.1. AC Ponikve–Hrastje, sklop »1« avtocesta od km 14+060 do km 21+225, sklop
»2« objekti;

1.1.1 Sklop »1« avtocesta od km 14+060
do km 21+225, ki zajema:
1.1.1.1 Gradnjo trase AC od km 14+060
do km 21+225:
– osnovno traso AC v dolžini približno
7,165 km,
– izvennivojska priključka Mirna Peč in
Trebnje – vzhod,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– prepuste,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi z
AC (zadrževalni bazeni, meteorna kanalizacija),
– regulacije,
– javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– prestavitve in zaščito elektroenergetskih vodov,
– prestavitve in zaščito komunalnih vodov in naprav,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– prometno opremo in signalizacijo,
– krajinsko ureditev in zasaditev;
1.1.1.2 Rušenje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ter prestavitev kapelice:
– stanovanjsko hišo in gospodarski
objekt Dolenja vas pri Mirni Peči 1,
– stanovanjsko hišo in gospodarski
objekt Dolenja vas pri Mirni Peči 2,
– stanovanjsko hišo, hlev in dva gospodarska objekta Dolenja vas pri Mirni
Peči 24,
– prestavitev kapelice;
1.1.2 Gradnja premostitvenih objektov,
ki zajema:
1.1.2.1 Podvoze:
– podvoz 3-1,
– podvoz 3-2,
– podvoz 3-2a,
– podvoz 3-3,
– podvoz 3-4;
1.1.2.2 Nadvoz in pokriti vkop:
– nadvoz 4-1,
– pokriti vkop 8-1.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
49,709.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 1,756.000 EUR za celotno javno
naročilo, oziroma 1,550.000 EUR za dela,
navedena v podčlenu 1.1.1 Navodil – sklop
»1« in 206.000 EUR za dela, navedena v
podčlenu 1.1.2 Navodil Sklop »2« z veljavnostjo najmanj 142 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 javnih sredstev Republike Slovenije obveznic, kredita EIB VIII in kohezijskih sredstev.
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.
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Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo v skladu z drugim odstavkom 42.
člena ZJN-2 predložiti dokazila, da niso storili navedenih kaznivih dejanj.
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. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
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, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 79,100.000 EUR za vsa
razpisana dela oziroma za dela pod točko
1.1.1 Sklop »1« 68,800.000 EUR in za dela
pod točko 1.1.2 Sklop »2« 10,300.000 EUR
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 13,185.000 EUR za vsa razpisana dela, oziroma 11,470.000 EUR za dela
pod točko 1.1.1 sklop »1« in 1,715.000 EUR
za dela pod točko 1.1.2 sklop »2«.
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 v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v
skupnem nastopanju (Joint Venture) za
istovrstna dela: za dela pod točko 1.1.1
Sklop »1« izvedba trase AC ali HC pri

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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 10. 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; Kohezijski sklad.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

vsaj enem javnem naročilu v vrednosti
ne manjši od 44,100.000 EUR ali pri vsaj
dveh javnih naročilih v vrednosti ne manjši
od 22,050.000 EUR, – za dela pod točko
1.1.2 Sklop »2« izvedba premostitvenih
objektov na AC, HC ali drugi štiripasovni
cesti pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 5,600.000 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti ne
manjši od 2,800.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del,
ki jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja
del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci, pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona,
asfalta in tamponskega materiala vključno
z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
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: 2006/000662.
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:
24. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 210 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 št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Cena posameznega sklopa znaša 125,19 EUR. Tuji ponudniki iz držav EU so oproščeni DDV, zato
plačajo ceno brez DDV, ki znaša Sklop 1:
125,19 EUR, Sklop 2: 125,19 EUR, Sklop
1 + 2: 175 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: 25. 4. 2007 do
9. ure.
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Št. 110-1/07
Ob-6422/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.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): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/30-68-250, kontaktna(-e) točka(-e):
Karmen Šobič, 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, v roke:
vložišče, 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: AC Slivnica–Draženci, sklop »B«
od km 2+000 do km 14+850.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavni kraj dobave: AC Slivnica–Draženci, avtocesta od km 2+000 do km 14+850.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
AC Slivnica–Draženci, sklop »B« od km
2+000 do km 14+850.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
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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:
– gradnjo trase AC od km 2+000 do km
14+850:
– osnovna trasa AC v dolžini približno
12,850 km,
– izvennivojski priključki Marjeta, Zlatoličje in Hajdina,
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– plato obojestranskega počivališča
Dravsko polje s komunalno opremljenostjo,
– plato za avtocestno bazo Ptuj s komunalno opremljenostjo,
– prepuste,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi
z AC (zadrževalni bazeni, meteorna kanalizacija),
– regulacije,
– javna razsvetljava,
– prestavitve in zaščita elektroenergetskih vodov (VN, SN, NN, TP),
– prestavitve in zaščita komunalnih
vodov in naprav (vodovod, komunalna kanalizacija),
– prestavitve in zaščita plinovoda M1,
– TK,
– klic v sili,
– prometna oprema in signalizacija,
– krajinska ureditev in zasaditev;
– nadvozi:
– nadvoz 0092-1, 4-2,
– nadvoz 0092-1, 4-3,
– nadvoz 0092-1, 4-5,
– nadvoz 0092-1, 4-6,
– nadvoz 0092-1, 4-7,
– nadvoz 0092-1, 4-8,
– nadvoz 0092-1, 4-9,
– nadvoz 0092-1, 4-10,
– nadvoz 0092-1, 4-11,
– nadvoz 0092-1, 4-12;
– podvozi in podhodi:
– podvoz 0092-1, 3-4,
– podvoz 0092-1, 3-1,
– podhod 0092-1, 3-2,
– podhod 0092-1, 3-3.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
66,843.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2,406.000 EUR z veljavnostjo najmanj
142 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 javnih sredstev Republike Slovenije obveznic DARS in kohezijskih sredstev.
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.
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Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo v skladu z drugim odstavkom 42.
člena ZJN-2 predložiti dokazila, da niso storili navedenih kaznivih dejanj.
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. člena ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
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, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 80,000.000 EUR za vsa
razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 (šestih)
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 13.300.000 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 istovrstnih del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
(izvedba avtoceste ali HC ali druge štiripasovne ceste), za vsa razpisna dela pri vsaj
enem javnem naročilu vsaj 66,800.000 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsako v
vrednosti vsaj 33,400.000 EUR. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navaja v seznamu, daje dela po
pogodbi opravil pravilno in pravočasno.

Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja del mora izpolnjevati pogoje
za odgovornega vodjo del v skladu z drugim
odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona,
asfalta in tamponskega materiala vključno
z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
III.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: 2007/000049.
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. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 333 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 št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 277,50 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
dokumnetacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 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.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Kohezijski sklad.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

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, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
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, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 33,986.000 za vsa razpisana dela, oziroma za dela pod točko 1.1.1
Sklop »1« 13,169.000 EUR in za dela pod
točko 1.1.2 Sklop »2« 20,817.000 EUR in
da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 (šestih) 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 5,663.000 EUR za vsa razpisana
dela, oziroma 2,194.000 EUR za dela pod
točko 1.1.1 sklop »1« in 3,469.000 EUR za
dela pod točko 1.1.2 sklop »2«. 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 v
zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, za
dela pod točko 1.1.1 Sklop »1« (izvedba
premostitvenih objektov pri gradnji avtoceste ali HC ali druge štiripasovne ceste) pri
vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 8,600.000 EUR ali pri vsaj dveh
javnih naročilih v vrednosti ne manjši od
4,300.000 EUR in za dela pod točko 1.1.2
Sklop »2« (izvedba predora pri gradnji avtoceste ali HC ali druge štiripasovne ceste) pri
vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 10,100.000 EUR ali pri vsaj dveh
javnih naročilih v vrednosti ne manjši od
5,050.000 EUR. Ponudnik mora seznamu
priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja
v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam glavne

Št. 110-1/07
Ob-6423/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.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): 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, v roke:
vložišče, 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 gaje določil
naročnik: odsek AC Pluska–Ponikve, sklop
»1« premostitvena objekta: viadukta Ponikve
in Trebnje in sklop »2« predor Leščevje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek AC Pluska–Ponikve, viadukta Ponikve
in Trebnje in predor Leščevje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odsek AC Pluska–Ponikve, sklop »1«
premostitvena objekta: viadukta Ponikve
in Trebnje in sklop »2« predor Leščevje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak; glavni predmet:
45221121, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45221000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Premostitvena objekta: viadukta
Ponikve in Trebnje
1) Kratek opis: premostitvena objekta:
viadukta Ponikve in Trebnje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221121.

3) Količina ali obseg: premostitvena
objekta: viadukta Ponikve in Trebnje.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
8,688.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 19 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: predor Leščevje
1) Kratek opis: predor Leščevje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221000.
3) Količina ali obseg: predor Leščevje.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
10,119.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 14 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:
1.1. AC Pluska–Ponikve, sklop »1« premostitvena objekta: viadukta Ponikve in
Trebnje in sklop »2« predor Leščevje
1.1.1 Sklop »1« premostitvena objekta:
1.1.1.1 viadukt Ponikve,
1.1.1.2 viadukt Trebnje,
1.1.2 Sklop »2« predor Leščevje.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
18,807.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
19 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 676.000 EUR za celotno javno
naročilo, oziroma 312.000 EUR za dela, navedena v podčlenu 1.1.1 Navodil – sklop “1”
premostitvena objekta in 364.000 EUR za
dela, navedena v podčlenu 1.1.2 Navodil
Sklop »2« predor Leščevje z veljavnostjo
najmanj 142 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 javnih sredstev Republike Slovenije obveznic, kredita EIB VIII in
kohezijskih sredstev.
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, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo v skladu z drugim odstavkom
42. člena ZJN-2 predložiti dokazila, da niso
storili navedenih kaznivih dejanj.
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.
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izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo
del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacij za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja
del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo
dela izvajal sam in da nima podizvajalcev,
v primeru, da bo razpisano javno naročilo
izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti razvidni predvideni viri za
nabavo betona, asfalta in tamponskega
materiala vključno z navedbo transportnih
poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru
uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
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: 2006/000629.
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:
24. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 210 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 št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom “za razpisno
dokumentacijo”. Cena posameznega sklopa
znaša 125,19 EUR Tuji ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša: sklop 1: 125,19 EUR,
sklop 2: 125,19 EUR, sklop 1 + 2: 175 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: 25. 4. 2007 do
11. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 12. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
sejna soba 1.18.
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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; Kohezijski sklad.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6424/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.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): 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, v roke:
vložišče, 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: odsek AC Ponikve–Hrastje, izgradnja viadukta Dole.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
AC Ponikve–Hrastje, viadukt Dole.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odsek AC Ponikve–Hrastje, izgradnja viadukta Dole.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221120.
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: odsek
AC Ponikve–Hrastje, izgradnja viadukta
Dole.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
6,835.000 EUR.
II2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
19 mesecev od oddaje naročila.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 246.000 EUR, z veljavnostjo najmanj
142 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 javnih sredstev Republike Slovenije obveznic, kredita EIB VIII in kohezijskih
sredstev.
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, ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji
morajo v skladu z drugim odstavkom 42.
člena ZJN-2 predložiti dokazila, da niso storili navedenih kaznivih dejanj.
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, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
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, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 10,360.000 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 1,726.000 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
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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
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
(izvedba premostitvenih objektov pri gradnji
avtoceste ali HC ali druge štiripasovne ceste) pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 6,800.000 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti ne
manjši od 3.400.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam
glavne izvajalčeve opreme, predlagane za
izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in
strokovne kvalifikacij za kadre, predvidene
za izvajanje del po pogodbi. Odgovornega
vodja del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona,
asfalta in tamponskega materiala vključno
z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
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: 2006/000653.
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:
20. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200 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 št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez

(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
AC Pluska–Ponikve.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
odsek AC Pluska–Ponikve, glavna gradbena dela: sklop »1« avtocesta od km
2+640 do km 10+240, sklop »2« premostitveni objekti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45233144, 45221211.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Avtocesta od km 2+640 do km
10+240
1) Kratek opis: avtocesta od km 2+640
do km 10+240.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233110.
3) Količina ali obseg:
1.1.1 Sklop »1« avtocesta od km 2+640
do km 10+240, ki zajema:
1.1.1.1 gradnjo trase AC od km 2+640
do km 10+240:
– osnovno traso AC v dolžini približno
7,600 km,
– izvennivojski priključek Trebnje – zahod,
– rušenje premostitvenega objekta,
– spremljajoča
objekta
(zemeljska
dela),
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– prepuste,
– podporne zidove,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi z
AC (zadrževalni bazeni, meteorna kanalizacija),
– regulacije,
– javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– prestavitve in zaščito elektroenergetskih vodov,
– prestavitve in zaščito komunalnih vodov in naprav,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– prometno opremo in signalizacijo,
– krajinsko ureditev in zasaditev;
1.1.1.2 Rušenje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ter prestavitev kapelice:
– provizoričen lesen objekt ob hitri cesti
H1,
– stanovanjski in pomožni objekt Prijateljeva cesta 1,
– stanovanjski objekt in gospodarski
objekt Odrga 20,
– stanovanjski objekt in gospodarski
objekt Odrga 8,
– stanovanjski in pomožni objekt Belšinja vas 8,
– stanovanjski in pomožni objekt Gorenje Ponikve 26,
– prestavitev kapelice.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV;
53,836.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 18 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Premostitveni objekti
1) Kratek opis:
1.1.2 Gradnja premostitvenih objektov.

DDV, ki znaša 166,67 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: 23. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 13. 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; Kohezijski sklad.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-6425/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.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): 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, v roke:
vložišče, 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: odsek AC Pluska–Ponikve, glavna
gradbena dela: sklop »1« avtocesta od km
2+640 do km 10+240, sklop »2« premostitveni objekti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233144, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45221211.
3) Količina ali obseg:
1.1.2 Gradnja premostitvenih objektov,
ki zajema:
Podvoze:
– podvoz 3-1,
– podvoz 3-2,
– podvoz 3-3,
– podvoz 3-4,
– podvoz 3-5;
Nadvozi in nadhod:
– nadvoz 4-1,
– nadvoz 4-3,
– nadhod 4-2.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
4,757.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 16 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:
1.1.1 Sklop »1« avtocesta od km 2+640
do km 10+240, ki zajema:
1.1.1.1 gradnjo trase AC od km 2+640
do km 10+240:
– osnovno traso AC v dolžini približno
7,600 km,
– izvennivojski priključek Trebnje – zahod,
– rušenje premostitvenega objekta,
– spremljajoča
objekta
(zemeljska
dela),
– deviacije kategoriziranih in nekategoriziranih cest oziroma poti,
– prepuste,
– podporne zidove,
– ukrepe za zaščito okolja pred vplivi z
AC (zadrževalni bazeni, meteorna kanalizacija),
– regulacije,
– javno razsvetljavo in semaforizacijo,
– prestavitve in zaščito elektroenergetskih vodov,
– prestavitve in zaščito komunalnih vodov in naprav,
– klic v sili,
– protihrupne ukrepe,
– prometno opremo in signalizacijo,
– krajinsko ureditev in zasaditev;
1.1.1.2 Rušenje stanovanjskih in gospodarskih objektov, ter prestavitev kapelice:
– provizoričen lesen objekt ob hitri cesti
H1,
– stanovanjski in pomožni objekt Prijateljeva cesta 1,
– stanovanjski objekt in gospodarski
objekt Odrga 20,
– stanovanjski objekt in gospodarski
objekt Odrga 8,
– stanovanjski in pomožni objekt Belšinja vas 8,
– stanovanjski in pomožni objekt Gorenje Ponikve 26,
– prestavitev kapelice.
1.1.2 Gradnja premostitvenih objektov,
ki zajema:
1.1.2.1 Podvoze:
– podvoz 3-1,
– podvoz 3-2,
– podvoz 3-3,
– podvoz 3-4,
– podvoz 3-5;
1.1.2.2 Nadvozi in nadhod:
– nadvoz 4-1,
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– nadvoz 4-3,
– nadhod 4-2.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
58,593.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2,007.000 EUR za celotno javno
naročilo, oziroma 1,840.000 EUR za dela,
navedena v podčlenu 1.1.1 Navodil – sklop
»1« in 167.000 EUR za dela, navedena v
podčlenu 1.1.2 Navodil – Sklop »2« z veljavnostjo najmanj 142 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 javnih sredstev Republike Slovenije obveznic, kredita EIB VIII in kohezijskih
sredstev.
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. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo v skladu z drugim odstavkom 42.
člena ZJN-2 predložiti dokazila, da niso storili navedenih kaznivih dejanj.
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, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
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, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 90,177.000 EUR za vsa
razpisana dela, oziroma za dela pod točko
1.1.1 Sklop »1« 81,837.000 EUR in za dela
pod točko 1.1.2 Sklop »2« 8,340.000 EUR

in da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 (šestih) 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 15,030.000 EUR za vsa razpisana dela,
oziroma 13,640.000 EUR za dela pod točko
1.1.1 sklop »1« in 1,390.000 EUR za dela
pod točko 1.1.2 sklop »2«.
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
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, za
dela pod točko 1.1.1 Sklop »1« izvedba trase AC ali HC pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 53,800.000 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti
ne manjši od 26,900.000 EUR, – za dela
pod točko 1.1.2 Sklop »2« Izvedba premostitvenih objektov na AC, HC ali drugi štiripasovni cesti pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 4,800.000 EUR ali
pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti ne
manjši od 2,400.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam
glavne izvajalčeve opreme, predlagane za
izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpolož
ljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja
del mora izpolnjevati pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona,
asfalta in tamponskega materiala vključno
z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
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.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000661.
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:
25. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 210 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 št. 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Cena posameznega sklopa znaša 125,19 EUR. Tuji ponudniki iz držav EU so oproščeni DDV, zato
plačajo ceno brez DDV, ki znaša: sklop 1:
125,19 EUR/sklop 2: 125,19 EUR/sklop
1 + 2: 175 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: 26. 4. 2007 ob
10. uri.
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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 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; Kohezijski sklad.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Storitve
Št. 110-1/07

Ob-6416/07
Popravek

V Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Izdelava projektne dokumentacije PGD, PZI, PZR in POV za glavno cesto Želodnik–Mengeš–Vodice na odseku
Želodnik–Mengeš z obvoznico Mengeš«
(Ob-4895/07)«, kjer se v točki: III.2.2 Poslovna in finančna sposobnost doda naslednja

Št.

zahteva: 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.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-6288/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Dom upokojencev
Ptuj, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj,
Slovenija, v roke: Drago Štrafela, tel.
041/785-922, e-pošta: drago.strafela@siol.net,
faks +386(0)2/788-50-41.
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: izdelava projektne dokumentacije
PGD, PZI, PZR, PID, POV za Dom Kidričevo – dislocirana enota Dom upokojencev
Ptuj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Kidričevo.
II.1.2.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije PGD,
PZI, PZR PID, POV za Dom Kidričevo – dislocirana enota Dom upokojencev Ptuj.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z zakonom.
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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. reference

Ponderiranje
70
30
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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: 23. 4. 2007 do 10. 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.3.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 4. 2007.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: pred dvigom razpisne dokumentacije, z nakazilom Drago Štrafela s.p., Skorba 40, 2288 Hajdina na transakcijski račun 02150-0052890795 za namen razpisna dokumentacija 01-07/JN-DU.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 12. uri; Dom upokojencev Ptuj,
Volkmerjeva 10, 2250 Ptuj, sejna soba.
Dom upokojencev Ptuj
Ob-6404/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Uroš Nučič, univ. dipl.
inž. grad., tel. +386/1/309-42-24, e-pošta:
uros.nucic@gov.si, faks +386/1/309-42-24.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za okolje in prostor, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
uros.nucic@gov.si, tel. +386/1/309-42-24,
faks +386/1/309-42-24.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo za okolje in
prostor, Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: uros.nucic@gov.si, tel.
+386/1/309-42-24, faks +386/1/309-42-24.
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: izdelava projektno investicijske
dokumentacije za investicijski projekt »Celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: 19 občin Prekmurja
in 7 občin Prlekije, Slovenija.
Šifra NUTS: Sl 001.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt »Celovita oskrba prebivalstva s pitno vodo in
varovanja vodnih virov Pomurja«
1) Priprava izhodišč za projektiranje, 2)
Idejna zasnova – obdelava variantnih rešitev, 3) Dokument identifikacije investicijskega projekta, 4) Poročilo o vplivih na okolje, 5)
Predinvesticijska zasnova, 6) Idejni projekt,
7) Investicijski program, 8) Analiza stroškov
in koristi, 9) Vloga za kohezijski sklad.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.22.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 74.23.22.20-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izdelava projektno investicijske dokumentacije za projekt »Ureditev celovite oskrbe prebivalstva s pitno vodo in varovanja
vodnih virov Pomurja«
1) Priprava izhodišč za projektiranje, 2)
Idejna zasnova – obdelava variantnih rešitev, 3) Dokument identifikacije investicijskega projekta, 4) Poročilo o vplivih na okolje, 5)
Predinvesticijska zasnova, 6) Idejni projekt,
7) Investicijski program, 8) Analiza stroškov
in koristi, 9) Vloga za kohezijski sklad.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
630.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
15 mesecev po sklenitvi pogodbe oziroma
najkasneje 1 mesec po sprejemu Uredbe o
državnem lokacijskem načrtu na Vladi RS.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti originalno brezpogojno bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 12.500,00 EUR z veljavnostjo do 10. 7.
2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira razpisana
dela v celoti iz sredstev proračuna RS in
poravnava plačila v skladu z Zakonom o
izvrševanju proračuna RS, podzakonskimi
predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je
fiksna, avansi niso možni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi
podizvajalci oziroma zunanjimi strokovnimi
sodelavci. V primeru skupnega nastopanja
pri ponudbi pa mora skupina ponudnikov,
samo v primeru, da bo izbrana na javnem
razpisu, priložiti pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Investicijska vrednost predstavlja vrednost investicije. Naročnik bo priznaval
reference za projekte, ki predstavljajo zaključeno celoto posamezne faze projektne
dokumentacije (zaključen idejni projekt, zaključena idejna zasnova ali zaključen PGD
ali PZI).
Pri priznavanju referenčnih del bo naročnik ravnal na sledeč način: projektna dokumentacija, ki je bila izdelana za isti projekt, na različni stopnji obdelave (npr. IP, IZ,
PGD) se šteje za 1 referenco.
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Projekt, ki je sestavljen iz več posameznih faz oziroma traja več let zaporedoma,
se prav tako šteje za 1 referenco.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
I. Osnovna sposobnost ponudnika:
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ;
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz 3. člena Akta
Sveta z dne 26. maja 1997 in 3.(1) člena
Skupnega ukrepa Sveta 98/742/PNZ;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za goljufijo v smislu člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti;
– da mu ni bila izrečena pravnomočna
sodba za pranje denarja iz člena 1 Direktive
Sveta 91/308/EGS z dne 10. junija 1991 o
preprečevanju uporabe finančnega sistema
za pranje denarja;
– 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 R Slovenije (Ur. l. 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 (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 Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti;
♦ pranje denarja,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji; da z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali da ni v
kateremkoli podobnem položaju,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti
ponudnika – Priloga D.
Tuji ponudniki: če država, v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika. Izjava mora
biti podana pred pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj
sedež.
II. Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti,
ki so predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti – Priloga E.
Tuji ponudniki: če država, v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, bo naročnik namesto pisnega
dokazila sprejel zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo ponudnika). Izjava mora
biti podana pred pristojnim organom poklic-

nih ali gospodarskih subjektov v državi, v
kateri ima kandidat oziroma ponudnik svoj
sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da povprečni letni prihodek ponudnika
v letih 2003, 2004 in 2005 znaša najmanj v
višini vrednosti njegove ponudbe (z DDV),
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja,
– da je predložil v ponudbeni dokumentaciji zahtevan inštrument finančnega
zavarovanja (originalna brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe v višini
12.500 EUR z veljavnostjo najkasneje do
izteka roka veljavnosti ponudbe).
Dokazilo:
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede ekonomske in finančne sposobnosti – Priloga F;
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev po 5. členu Odredbe o finančnem
poslovanju proračunskih uporabnikov – Priloga G;
– originalna brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe.
(BON-1 in Poročilo pooblaščenega revizorja predloži le izbrani ponudnik po pozivu
naročnika).
Tuji ponudniki:
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede ekonomske in finančne sposobnosti – Priloga F;
– Dokazila o višini poprečnih letnih prihodkov ponudnika v letih 2003, 2004 in 2005;
– originalna brezpogojna bančna garancija za resnost ponudbe.
(Poročilo
pooblaščenega
revizorja
predloži le izbrani ponudnik po pozivu
naročnika).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora zagotoviti minimalno kadrovsko zasedbo projektne skupine (odgovorni vodja projekta in 5 specialistov), ki
morajo izpolnjevati sledeče pogoje:
– odgovorni vodja projekta mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov
(ZGO-1), biti mora univ. dipl. inž. gradb.,
imeti 5 ali več let delovnih izkušenj ter vsaj
2 referenci s področja, ki ga pokriva, v letih
2002, 2003, 2004, 2005 in 2006,
– specialist za področje vodooskrbe
mora izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) in imeti univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in 5 ali več
let delovnih izkušenj ter vsaj 2 referenci s
področja, ki ga pokriva, v letih 2002, 2003,
2004, 2005 in 2006,
– specialist za področje vodovodnih sistemov mora izpolnjevati pogoje po Zakonu
o graditvi objektov (ZGO-1) in imeti univerzitetno izobrazbo tehnične smeri in 5 ali več
let delovnih izkušenj ter vsaj 2 referenci s
področja, ki ga pokriva, v letih 2002, 2003,
2004, 2005 in 2006,
– specialist za kakovost pitne vode mora
izpolnjevati pogoje po Zakonu o graditvi
objektov (ZGO-1) in imeti univerzitetno izobrazbo tehnične ali naravoslovne smeri in 5
ali več let delovnih izkušenj ter vsaj 2 referenci s področja, ki ga pokriva, v letih 2002,
2003, 2004, 2005 in 2006,
– specialist za področje varstva okolja
mora imeti univerzitetno izobrazbo tehnične
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ali naravoslovne smeri in 5 ali več let delovnih izkušenj ter vsaj 2 referenci s področja,
ki ga pokriva, v letih 2002, 2003, 2004, 2005
in 2006,
– specialist za področje priprave investicije mora imeti univerzitetno izobrazbo
ekonomske smeri in 5 ali več let delovnih
izkušenj ter vsaj 2 referenci s področja, ki
ga pokriva, v letih 2002, 2003, 2004, 2005
in 2006.
Za odgovornega vodjo projekta in za
specialista za področje priprave investicije
bo naročnik upošteval le referenčna dela
v višini nad 4 milijone EUR, za tri specialiste tehnične smeri (specialist za vodooskrbo, vodovodne sisteme in kakovost pitne vode) pa referenčna dela v višini nad
400.000 EUR.
Vrednosti posameznih referenc se ne
seštevajo, navedeni kriterij velja za vsako
posamezno referenco.
Naročnik dopušča možnost, da je eden
od specialistov tehnične smeri (specialist za
področje vodooskrbe, specialist za področje
vodovodnih sistemov ali specialist za kakovost pitne vode) istočasno odgovorni vodja
projekta ob tem, da izpolnjuje vse zahtevane pogoje za odgovornega vodjo projekta in
specialista za področje, katerega pokriva ter
ima istočasno za vsakega posebej tudi vsaj
dve referenci v zahtevani višini investicijske
vrednosti.
Obrazci za predložitev referenčnih del in
življenjepisa se po potrebi fotokopirajo.
Za referenčna dela ni zahtevano, da se
predložijo na predpisanih obrazcih v predpisani obliki, morajo pa vsebovati tekst iz
obrazca za predložitev referenčnih del, torej
morajo vsebovati predpisano vsebino.
Obrazci referenčnih del so lahko
predloženi kot fotokopije in ni nujno, da so
predloženi v originalu.
V primeru dvoma si naročnik pridržuje
pravico preverjanja referenc pri naročniku
(investitorju).
Investicijska vrednost predstavlja vrednost investicije. Naročnik bo priznaval reference za projekte, ki predstavljajo zaključeno
celoto posamezne faze projektne dokumentacije (zaključen idejni projekt, zaključena
idejna zasnova ali zaključen PGD ali PZI).
Pri priznavanju referenčnih del bo
naročnik ravnal na sledeč način: projektna dokumentacija, ki je bila izdelana za isti
projekt, na različni stopnji obdelave (npr. IP,
IZ, PGD) se šteje za 1 referenco.
Projekt, ki je sestavljen iz več posameznih faz oziroma traja več let zaporedoma, se
prav tako šteje za 1 referenco.
Dokazila:
– dokazila o strokovni izobrazbi (fotokopije diplom) za člane projektne skupine
(odgovornega vodje projekta in pet specialistov),
– obrazci življenjepisa za člane projektne
skupine – Priloge H,
– potrdili (vsaj dve) o referenčnih delih
za člane projektne skupine – Priloge I (od
I 1 do I 6)
– dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih
inženirjev (za odgovornega vodjo projekta,
specialista za področje vodooskrbe, specialista za področje vodovodnih sistemov in
specialista za kakovost pitne vode) bo preverjal naročnik sam le za izbranega ponudnika in ni potrebno prilagati dokazil.
Tuji ponudniki:
– dokazila o strokovni izobrazbi (fotokopija diplome),

– obrazci življenjepisa za člane projektne
skupine – Priloge H,
– potrdili (vsaj dve) o referenčnih delih
za člane projektne skupine – Priloge I (od
I 1 do I 6),
– dokazila o vpisu v imenik pooblaščenih
inženirjev (za odgovornega vodjo projekta,
specialista za področje vodooskrbe, specialista za področje vodovodnih sistemov,
specialista za kakovost pitne vode).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
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: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
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: 402-00-21/2004-(3).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Druge prejšnje objave:
Številka obvestila v UL: Ob-15563/06 z
dne 2. 6. 2006 in Ob-21612/06 z dne 28. 7.
2006.
Številka obvestila v Uradnem glasilu ES:
2006/ S-104-111523 z dne 2. 6. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10.000 SIT.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, Vložišče, 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo v višini 10.000
SIT na račun št. 01100-6300109972, sklic
na številko 11 16110 7111290 – št. Objave
07 z navedbo »RD Pomurje – projekti«. Ponudbe morajo biti predložene na način in v
obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
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: 10. 7. 2007, ali 120 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 13. uri, Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska 48, sejna soba v II. nad
stropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Projektiranje transportnega vodovodnega omrežja na območju 19 občin Prekmurja in 7 občin Prlekije. Ocenjena dolžina
vodovodnega omrežja je ca. 500 km. Na
podlagi študije variant bo izbrana najbolj
optimalna kombinacija vodnih virov. Variantira se 12 vodnih virov. Dinamiko projekti-
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ranja pogojujeta pripravljalec in izdelovalec
državnega lokacijskega načrta.
Potencialni ponudniki imajo možnost vpogleda v »Dolgoročno študijo ureditve oskrbe
prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«, avgust 2005, ki jo je
izdelal IEI, Inštitut za ekološki inženiring Maribor. Za vpogled se potencialni ponudniki
dogovorijo po e-mailu: uros.nucic@gov.si ali
po telefonu +386/1/309-22-24 (Uroš Nučič,
univ. dipl. inž. grad.).
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za
pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI - 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.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo postopka javnega naročila se lahko
vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje
naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo
javnih naročil in Zakon o reviziji postopkov
javnega naročanja, ne določata drugače.
Po odločitvi o dodelitvi naročila je rok za
vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704,
SI - 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 134/07
Ob-5861/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup sadja in zelenjave – 54
sklopov – 2. faza (marec 2007).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup sadja in zelenjave – 54 sklopov –
naročilo se oddaja po sklopih; en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; predhodno informativno
obvestilo.
Številka
obvestila
v
UL:
2005/S183-180752 z dne 27. 9. 2005.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: marec – 43,51
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kralj
Stanislav, Brinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklop: marec – 17,18
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 042
Naslov: Sklop: marec – 51
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Babnik
Silvo, Tomačevo 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: marec – 25.29.31.41.42
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adam
komerc, d.o.o., Stantetova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: marec – 3, 14, 19, 21, 26,
27, 35, 38, 45, 46, 47
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 214, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: sklopi: marec – 5, 8, 10, 23, 43,
37, 44
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Krnc,
d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
Slovenija.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklopi: marec – 1, 4, 7, 20, 22,
24, 33, 39, 40, 47, 49
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano; Mercator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: Sklop: marec – 32
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kmetija Bohinc, Zalog 39, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 2. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-379/2006/14
Ob-6134/07
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 najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, št. 430-379/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Najem.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Vodovodna 93A.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je najem prevoznih sredstev za potrebe Policije, ki vključuje tudi
vzdrževanje in zavarovanje prevoznih
sredstev, in sicer 20 specialnih kombiniranih vozil za prevoz oseb s policijsko
opremo, s prostornino motorja do 3500
cm3, za obdobje 4 let.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.42.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,165.038,06 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 najema
80
2. Cena porabe goriva
10
3. Servisna pokritost po regijah
9,9
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-379/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
96/25735 z dne 15. 9. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006 98/26400 z
dne 22. 9. 2006.
Druge prejšnje objave.
Št. naročila: 430-379/2006
Naslov: Najem prevoznih sredstev za potrebe Policije
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Porsche Kredit & Leasing SLO d.o.o., Verovškova 74, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e‑pošta: uros.poljansek@porsche.si, tel.
+386/1/530-37-55, faks +386/1/530-37-38.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,201.802,70 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1,165.038,06 EUR 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: opomba k
točkama II.2.1) in V.4) te objave: Naročilo
je bilo oddano v višini 279,189.722,88 SIT
z DDV, kar po tečaju (EUR = 239,64 SIT)
znaša 1,165.038,06 EUR z DDV. Ocenjena
vrednost naročila je bila 288,000.000 SIT
z DDV, kar po tečaju (EUR = 239,64 SIT)
znaša 1,201.802,70 EUR z DDV.
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 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-6182/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Lea Zupančič, tel.
+386/1/478-86-04, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– 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: dobava in montaža označevalnega in usmerjevalnega sistema za UE Celje,
2006/P27.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža označevalnega in
usmerjevalnega sistema za UE Celje,
2006/P27.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.40.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2,392.860 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka, omejenega postopka ali
konkurenčnega dialoga, so bile nepravilne
ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila za ugotavljanje usposobljenosti.
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 zadeve:
430-167/2006; številka javnega naročila:2006/P27.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P27
Naslov: Dobava in montaža označevalnega in usmerjevalnega sistema za UE
Celje
V.1) Datum oddaje naročila: 11. 8.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Promotion d.o.o., Popovičeva 1, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: promotion@promotion.si,
tel. 02/42-13-600, faks 02/42-13-601.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,480.000 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2,392.860 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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

Skupna končna vrednost naročila: 9.600
SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

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: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-6183/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Lea Zupančič, tel.
+386/1/478-86-04, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
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: dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za potrebe UE Brežice,
2006/P34.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Brežice.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za potrebe UE Brežice,
2006/P34.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 9.600 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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 zadeve:
430-171/2006; številka javnega naročila:
2006/P34.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P34
Naslov: Dobava in montaža pisarniške in
arhivske opreme za potrebe UE Brežice
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 10.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas oprema
d.o.o., Samova 12a, 1116 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: atlas-oprema@atlas-oprema.si,
tel. 01/231-04-31, faks 01/431-52-73.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 6.000 SIT z 20% DDV.
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Ob-6184/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Lea Zupančič, tel.
+386/1/478-86-04, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
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: pogajanja – dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme za potrebe
UE Mozirje, več in manj količine po osnovni
pogodbi; 2006/P55.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Mozirje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške in arhivske opreme za potrebe UE Mozirje, več
in manj količine po osnovni pogodbi.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 600 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: številka zadeve:
430-278/2006; številka javnega naročila:
2006/P55.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P55
Naslov: Pogajanja – Dobava in montaža
pisarniške in arhivske opreme za potrebe
UE Mozirje, več in manj količine po osnovni
pogodbi
V.1) Datum oddaje naročila: 28. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atlas
oprema d.o.o., Samova 12a, 1116 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 600 SIT z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila: 600
SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-6185/07
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):
Lea Zupančič, v roke: Služba za javna naročila, tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@
gov.si, faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža pisarniške
opreme za UE Celje 2006/ P 22 – rekapitulacija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: Republika Slovenija.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža pisarniške opreme
za UE Celje – rekapitulacija.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2.457,60 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
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
430-124/2006, zap. št. JN: 2006/P 22.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS,
št. 122-123 z dne 12. 12. 2003.
Št. naročila: 430-124/2006, oznaka javnega naročila: 2007/P 22
Naslov: Dobava in montaža pisarniške
opreme za UE Celje 2006/ P 22 – rekapitulacija
V.1) Datum oddaje naročila: 27. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Les
nina MG Oprema d.d. Ljubljana, Parmova 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@lesnina-mg.si, tel. 01/47-36-861, faks
01/23-11-139.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2.451,84 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
2.457,60 SIT z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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:
Republika Slovenija, 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:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Gradnje
Ob-6179/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. 00386/1/478-18-83, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki
Sloveniji – I. sklop/2006 in II. sklop/2006 z
oznako ODIVDSNSRS-50/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljub
ljana, Vipava, Postojna, Sežana, Kranjska
Gora, Kranj, Mirna, Ptuj, Kočevje.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela v službenih in najemnih stanovanjih po Republiki
Sloveniji – I. sklop/2006 in II. sklop/2006.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.13.41-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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: 430-273/2006;
zap. št. JN: ODIVDSNSRS-50/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS,
št. 128 z dne 8. 12. 2006, Ob-34569/06 in
sprememba: Uradni list RS, št. 137-139 z
dne 29. 12. 2006, Ob-36460/06.
Št naročila: ODIVDSNSRS-50/2006, številka: 430-273/2006
Naslov: Investicijsko vzdrževalna dela
v službenih in najemnih stanovanjih po
Republiki Sloveniji – I. sklop/2006 in II.
sklop/2006
V.1) Datum oddaje naročila: 6. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 6.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: skladno z 80. členom ZJN-2 se vse ponudbe
zavrnejo.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 134,500.000 SIT z 20% DDV.
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. 00386/1/234-28-00, faks
00386/1/234-28-40.
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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: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83,
faks 00386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Storitve
Št. 137/07
Ob-5843/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-92-37, e-pošta: aktrp@gov.si, faks +386/1/580-76-19.
Internetni naslov naročnika: www.aktrp.
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS.IT-3/2005 – AKTRP-5-nadgr-vinogradi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja računalniške aplikacije »Vinogradi« za podporo izvajanja ukrepa
Podpora za prestrukturiranje vinogradniških površin.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
30241200.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 1
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ponudba je bila zavrnjena zaradi nesprejemljivosti.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-5853/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-18-83, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.

Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OMIS-3/2005-18.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja in vzdrževanje informacijskega
sistema za informacijsko podporo akreditacijam in organizaciji dogodkov za potrebe predsedovanja Slovenije Evropski
Uniji.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 72.23.00.00-6, dodatni predmet(-i):
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 200.050,08 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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: OMIS-3/2005-18.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila OMIS-3/2005-18
Naslov: Izgradnja in vzdrževanje informacijskega sistema za informacijsko podporo akreditacijam in organizaciji dogodkov
za potrebe predsedovanja Slovenije Evropski Uniji
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Normacom d.o.o., Stegne 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@normacom.si, tel. 01/511-39-70, internetni
naslov: http://www.normacom.si/, faks
01/511-39-71.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 133.533,63 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
200.050,08 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 18 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
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Ob-5854/07
I.1) Ime, naslovi 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 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: 2006/POB 04.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
najem storitve vzdrževanja licencirane
programske opreme proizvajalca RSA
Security, Inc.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 13,906.045,44 SIT z 20% DDV.
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:
– omejeni postopek.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/POB 04
Naslov: Najem storitve vzdrževanja licencirane programske opreme proizvajalca
RSA Security, Inc.
V.1) Datum oddaje naročila: 1. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Nil
Podatkovne komunikacije, d.o.o., Tivolska
cesta 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta: prodaja@nil.si, tel. 01/47-46-500, internetni naslov: http://www.nil.si/slovene, faks
01/47-46-501.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 17,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
13,906.045,44 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-5863/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža
Planinšič, tel. +386/1/478-18-83, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.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;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ODMOB.IT-1/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 05.
Glavni kraj izvedbe: celotno območje Republike Slovenije.
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Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor ponudnika storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih aparatov ter
storitve prenosa podatkov z uporabo
omrežja mobilnega operaterja in nakup
PCMCIA kartic za prenos podatkov, za
potrebe državnih organov RS in javne
uprave.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 64.21.20.00-5, dodatni predmet(-i):
72.31.80.00, 30.21.71.31.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 2.664,000.000 SIT z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila za sklop 1:
1. CJU – Cena pogovora znotraj enotnega
poslovnega uporabnika 'javna uprava' – vsi
naročniki po tem razpisu,
2. CMOB – Cena za pogovore v omrežje
Mobitel,
3. CSIM – Cena za pogovore v omrežje
Simobil,
4. CDEB – Cena za pogovore v omrežje
Debitel,
5. CSO – Cena pogovora v stacionarno
omrežje (Telekom),
6. CMK1 – Cena za klice mednarodnega
prometa za območje 1,
7. CMK2 – Cena za klice mednarodnega
prometa za območje 2,
8. CMK3 – Cena za klice mednarodnega
prometa za območje 3,
9. CMK4 – Cena za klice mednarodnega
prometa za območje 4,
10. CMK5 – Cena za klice mednarodnega
prometa za območje 5,
11. CBEL – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Belgiji,
12. CAVS – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Avstriji,
13. CITA – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Italiji,
14. CNEM – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Nemčiji,
15. CFRA – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Franciji,

16. CNIZ – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika na Nizozemskem,
17. CHRV – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika na Hrvaškem,
18. CLUK – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika v Luksemburgu,
19. CMAD – Cena gostovanja (roaming)
najugodnejšega ponudnika na Madžarskem,
20. CVB – Cena gostovanja (roaming) najugodnejšega ponudnika v Veliki Britaniji,
21. CPREN – Cena prenosa podatkov v
paketih po 10KB,
22. GPREN – najvišja možna hitrost prenosa podatkov pri ponudniku, kjer se šteje
najvišji možen prenos 53 kb/s (GPRS) in
najnižji 9,6 kb/s (CSD),
23. CSMS – Cena enega SMS,
24. CNAR – Cena mesečne naročnine,
25. CM1 – Cena mobilnega aparata razreda 1,
26. CM2 – Cena mobilnega aparata razreda 2,
27. CM3 – Cena mobilnega aparata razreda 3,
28. Najvišja možna hitrost prenosa podatkov pri ponudniku: kbps = 0,3 točke,
Nadzor porabe
29. Varen spletni on-line nadzor, zaščiten s certifikatom: 10 točk,
30. Vpogled v pretekle račune: 10 točk,
31. Razčlenjen račun: 10 točk,
32. Možnost
nastavitev
alarmov:
10 točk,
33. Nadzor porabe preko mobilnega portala: 10 točk,
Storitev klicev
34. Možnost določanja omejitev za vsako razmerje posebej: 10 točk,
35. Možnost določanja skupin z enakimi
omejitvami: 10 točk,
36. Ločevanje stroškov zasebne in poslovne uporabe: 10 točk,
Ostale storitve
37. Pošiljanje MMS sporočil: 10 točk,
38. Mobilno plačevanje: 10 točk,
39. Ločeno obračunavanje poslovne in
zasebne porabe: 10 točk,
40. Lokacijske storitve: 10 točk

Izračun po formuli:
M = ((65*CJU+170*CMOB+23*CSIM+10*CDEB+15*CSO+2* (CMK1*0,49+ CMK2*0,45+ CMK3*0,03+ CMK4*0,02+ CMK5*0,01)
+14*(0,453*CBEL+0,103*CAVS+0,083*CITA+0,071*CNEM+0,064*CFRA+0,059*CNIZ+0,05*CHRV+0,044*CLUK+0,04*CMAD+0,033*CVB))
+(140*CPREN*(1+0,5%*(53-GPREN))) + (49* CSMS)
+ CNAR + 1/18*(CM1*0,1+CM2*0,7+CM3*0,2))
* (1-0,04* (Σ TP /Σ TNP))
Merila za Sklop 2:
1. CCSD9,6k-doma – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji CSD9,6K domač promet (10 KB ≈ 8,4 sec),
2. CGPRS-doma – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji GPRS domač promet,
3. CEDGE-doma – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji EDGE domač promet,
4. CUMTS-doma – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji UMTS domač promet,
5. CCSD9,6k-R1 – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji CSD9,6K tujina: države od R1 do R8 (10KB ≈ 8,4 sec),
6. CGPRS-R1 – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji GPRS tujina: države od R1 do R8,
7. CEDGE-R1 – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji EDGE tujina: države od R1 do R8,
8. CUMTS-R1 – cena prenosa začetih 10KB pri tehnologiji UMTS tujina: države od R1 do R8,
(Države, za katere se podajajo cene po zgornjih postavkah:
R1 – Belgija; R2 – Avstrija; R3 – Italija; R4 – Nemčija; R5 – Francija; R6 – Nizozemska; R7 – Hrvaška; R8 – Luksemburg)
9. CNAR – cena mesečne naročnine storitve,
CKAR – cena nakupa kartice
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Izračun po formulah:

C
C
C

DATA doma

DATA R1

DATA Rn

§
C GPRS doma  C EDGE doma  CUMTS doma ·¸
¨

¨ C CSD 9,6 K  doma 5,52 u C
24,58 u C CSD 9,6 K doma 40 u C CSD 9,6 K  doma ¸¹
CSD 9 , 6 K  doma
©
§
C GPRS  R1  C EDGE  R1  CUMTS  R1 ·¸
¨

¨ C CSD 9, 6 K  R1 5,52 u C
24,58 u C CSD 9, 6 K  R1 40 u C CSD 9,6 K  R1 ¸¹
CSD 9 , 6 K  R1
©
§
C GPRS  Rn  C EDGE  Rn  CUMTS  Rn ·¸
¨

C
¨ CSD 9,6 K  Rn 5,52 u C
24,58 u C CSD 9,6 K  Rn 40 u C CSD 9,6 K  Rn ¸¹
CSD 9 , 6 K  Rn
©

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: ODMOB.IT-1/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: 60/2005/S z dne 24. 6. 2005;
2006/S87-092299 z dne 5. 5. 2006.
Št. naročila ODMOB.IT-1/2006
Naslov: Izbor ponudnika storitev mobilne
telefonije in nakup mobilnih aparatov za potrebe državnih organov RS in javne uprave
– sklop 1.
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mobitel, telekomunikacijske storitve, d.d., Vilharjeva 23, 1000 Ljubljana, Slovenija, e‑pošta:
info@mobitel.si, tel. +386/1/47-22-200, internetni naslov: http://www.mobitel.si/, faks
+386/1/47-22-990.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2.220,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.776,148.148 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila ODMOB.IT-1/2006
Naslov: Izbor ponudnika storitev prenosa podatkov z uporabo omrežja mobilnega
operaterja in nakup PCMCIA kartic za prenos podatkov, za potrebe državnih organov
RS in javne uprave – sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 23. 6.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SI.mobil telekomunikacijske storitve,
d.d., Šmartinska cesta 134b, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info.poslovni@
simobil.si, tel. +386/40/443-000, internetni naslov: http://www.simobil.si/, faks
+386/40/443-899.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2.220,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
888,074.074 SIT z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 2. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-5884/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3,
p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(1)369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@
mf-rs.si, faks +386(1)369-62-19.
Internetni naslov naročnika: http://www.
gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: EZRLKV02.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
razvoj in vzdrževanje aplikativne podpore enotnemu upravljanju likvidnosti sistema EZR.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:

72230000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 72267000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 208.585,26 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. reference ponudnika
40
2. skupna vrednost ponudbe
30
3. reference delavcev ponudnika
20
4. čas izvedbe
10
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-16/2006/13.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 149-161108
z dne 8. 8. 2006.
Št. naročila: 1
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adacta, programska oprema d.o.o., Leskoškova
9a, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 81,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
208.585,26 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 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,
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 2. 2007.
Ministrstvo za finance
Št. 110-1/07
Ob-6415/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
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I.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: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Beltinci – Lendava od km
0,000 do km 17,200.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: AC Beltinci–Lendava od km 0,000 do km 17,200.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Beltinci–Lendava od km 0,000
do km 17,200.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, gavni besednjak:
74323100.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 568.933,66 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. reference
2. oprema
3. akreditacija
4. finančni delež

Ponderiranje
0.2
0.08
0.12
0.6

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000421.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 158-170765
z dne 22. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Izvedba zunanje kontrole kakovosti pri izgradnji AC Beltinci–Lendava od
km 0,000 do km 17,200
V.1) Datum oddaje naročila: 21. 11. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J.V.
Gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., + Aktim d.o.o
+ IMK + B&A&M d.o.o., Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 573.777,33 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
568.933,66 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.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-6444/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka
(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
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21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-04, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/P 67.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja licenčne programske opreme Oracle in svetovanja glede
uporabe predmetne opreme.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 340.274,36 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P 67
Naslov: Storitve tehnične podpore za
programsko opremo Oracle za leto 2007
V.I) Datum oddaje naročila: 18. 12. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Oracle
Software d.o.o., Dunajska 156, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-88-00, intenetni
naslov: www.oracle.si, faks 01/588-88-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 233.683,86 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
340.274,36 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).

VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-6445/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Mojca
Gregorič, tel. +386/1/478-86-04, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.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,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/P 61.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev podpore sistemske programske
opreme IBM.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 579.873,60 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer samo zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila 2006/P 61
Naslov: Podpora sistemske programske
opreme IBM
V.I) Datum oddaje naročila: 18. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: IBM Slovenija d.o.o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 01/479-66-00, internetni naslov: www.ibm.com, faks 01/479-66-01.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 1,036.554,83 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
579.873,60 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 36 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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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: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni od
objave tega obvestila (pritožbo lahko vložijo
osebe, ki v skladu z Zakonom o reviziji postopkov javnega naročanja izpolnjuje pogoje
za vložitev pritožbe).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlagatelju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
1. 3. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-5844/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Sevnica, Glavni trg 19/A,
8290 Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Šintler, vodja splošne službe, višja svetovalka, tel. 07/81-61-200 ali
07/81-61-232, e-pošta: obcina.sevnica@
siol.net, alenka.sintler@obcina-sevnica.si,
faks 07/81-61-210.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup opreme za Knjižnico Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sevnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
seznam opreme za Knjižnico Sevnica je priloga razpisne dokumentacije.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
I.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,

ki to urejajo: rok plačila 60 dni po opravljeni
dobavi in montaži.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: podrobnejši pogoji bodo
navedeni v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: podrobnejši pogoji bodo
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: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobnejši pogoji bodo navedeni v razpisni
dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): podrobnejši standardi
glede posamezne opreme bodo navedeni v
razpisni dokumentaciji.
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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 4.
2007 ob 11. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, sejna soba.
Občina Sevnica
Št. 141
Ob-5856/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
mag. Maja Slovenc, tel. +386/1/476-87-44,
e-pošta: maja.slovenc@fe.uni-lj.si, faks
+386/1/476-87-45.
Internetni naslov(-i): www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JRAC1-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržaška 25, Ljublja-

Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava računalniške opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
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:
30 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30-dnevni plačilni rok od dneva
dobave blaga.
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.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
garancija 36 mesecev od dneva dobave.
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:
Izpolnjevanje pogojev v skladu z 41., 42.
in 43. členom ZJN-2.
Izjava ponudnika pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je sposoben izvesti predmetno javno naročilo:
– 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 proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, pod materialno in kazensko odgovornostjo, da je ekonomsko in
finančno sposoben izvesti javno naročilo.
Dokazilo (npr. BON-2), ki bo potrjevalo,
da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
Izjava ponudnika, pod materialno in kazensko odgovornostjo, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjavo ponudnika, pod materialno in kazensko
odgovornostjo, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in usposobljenimi
kadri, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. Cena
2. Tehnične prednosti

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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 3. 2007 do 10. 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 26. 6. 2007; 3 mesece ali 90
dni od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 3.
2007 ob 12. uri; Tržaška 25, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-5914/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Barbara Zgonc, tel. 01/369-52-02, e-pošta:
barbara.zgonc@gov.si, faks 01/369-57-83.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
mp.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup pisarniškega pohištva za
potrebe pravosodnih organov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: kraji dobave bodo
določeni v razpisni dokumentaciji.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo je razdeljeno v 2 sklopa, in sicer: sklop 1 – standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo in sklop 2 – pisarniški stoli.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV):
Sklop 1: standardno (tipsko) pisarniško
pohištvo: glavni besednjak, glavni predmet:
36.12.10.00-5.
Sklop 2: pisarniški stoli: glavni besednjak, glavni predmet: 36.11.14.20 -2.
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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: 40 dni od oddaje naročila – od podpisa
pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da kandidat nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi
predmetnega javnega naročila (partnerska
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:
1. kandidat 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 (v primeru partnerskih ponudb mora
vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan
pogoj). Dokazilo: podpisana izjava ponud
nika;
2. kandidat ima poravnane davke in
prispevke; (v primeru partnerskih ponudb
mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj). Dokazilo: podpisana izjava
ponudnika;
3. kandidat je registriran za opravljanje
dejavnosti pod šifro 36.120 Proizvodnja
pohištva za poslovne in prodajne prostore, razen sedežnega (v primeru partnerskih
ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj). Dokazilo: razvidno
iz izpiska iz sodnega registra in obrazca
– prijava;
4. ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Dokazilo: podpisana izjava ponudnika.
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: da.
V primeru, če naročnik ne dobi nobene
pravilne ali sprejemljive ponudbe v skladu s
prvim odstavkom 28. člena ZJN-2.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 19. 3. 2007 do 10. 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: 19. 3.
2007 ob 10.30; Ministrstvo za pravosodje,
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje

Ob-6289/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Zdravstveni dom Litija, Partizanska pot 8A, 1270 Litija, Slovenija, v roke:
Silva Tomažič, tel. 01/890-04-02, e-pošta:
zd.litija@siol.net, faks 01/890-04-23.
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: nakup in predelava vozila (nujno
reševalno vozilo), polpovišana verzija, stalni
pogon na vsa štiri kolesa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Litija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 34.11.30.00-2, dodatni predmet(-i):
34.11.41.10-3, 34.11.50.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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 ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5.000 eurov.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti, če jo bo naročnik ob
sklenitvi posla zahteval.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži skupina gospodarskih subjektov, ki mora predložiti pravni
akt (sporazum ali pogodbo) o skupni izvedbi
javnega naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
Pravni akt o skupni izvedbi javnega naročila mora natančno opredeliti naloge in
odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov za izvedbo javnega naročila. Pravni
akt o skupni izvedbi javnega naročila mora
tudi opredeliti nosilca posla, ki skupino gospodarskih subjektov v primeru, da je tej
javno naročilo dodeljeno, zastopa neomejeno solidarno do naročnika. Zgoraj navedeni
pravni akt stopi v veljavo v primeru, če bo
skupina gospodarskih subjektov izbrana kot
najugodnejši ponudnik.
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. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi 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 podkupnin 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
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nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazila: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. 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 gospodarskega subjekta.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. 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.
8. Da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
9. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
10. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: laserski sistem z Elos tehnologijo (kombinacijo elektro-optične energije) za
potrebe dermatologije (kot npr. Syneronov
sistem Emax).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Gregorčičeva 5,
3000 Celje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: laserski sistem z Elos tehnologijo za potrebe dermatologije, ki združuje bi-polarno
radiofrekvenco in moč diodnega laserja
in bi-polarno radiofrekvenco s svetlobno energijo (kot npr. Syneronov sistem
Emax).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila; zaključek: 30 dni
od podpisa pogodbe, najkasneje do predvidoma 25. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– lastno menico, bianco podpisano in s
pečatom z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti brez protesta kot finančni
instrument za zavarovanje obveznosti za
resnost ponudbe;
– podpisano in potrjeno izjavo, da bo v
primeru izbora na javnem razpisu ob podpisu pogodbe naročniku izročil lastno menico,
bianco podpisano in s pečatom z menično
izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez
protesta.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 30 dni od dobave
blaga.
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:
– da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, opredeljenih v Kazenskem zakoniku
oziroma prvem odstavku 42. člena ZJN‑2;
– da je ponudnik sposoben za opravljanje poklicne dejavnosti: da predloži dokazilo
v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registriral dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register;
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
začet postopek prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti oziroma da ni v kateremkoli podobnem
položaju;
– da je izpolnjeval 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:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel evidentiranih neporavnanih obveznosti (in da transakcijski računi v preteklih 6
mesecih pred objavo tega naročila niso bili
blokirani).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.

11. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da je v zadnjih treh letih, pred objavo
javnega naročila dobavil blago, ki je predmet naročila v vsaj treh javnih zavodih.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
in priloga potrjen seznam dobav.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
13. Da zagotavlja, da bo ponujeno vozilo
dobavil najkasneje v 90 dneh po podpisu
pogodbe in dostavo fco lokacija naročnika
razloženo, skupaj s spremljajočimi dokumenti.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da zagotavlja, da ponujeno vozilo in
oprema v celoti izpolnjuje strokovne zahteve
naročnika, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1) in ima zagotovljen tehnični
servis.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
o izpolnjevanju zahtev in priloga – vzorec
servisne pogodbe.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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: 20. 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 31. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 13. uri; Zdravstveni dom Litija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
Zdravstveni dom Litija
Št. 1/07-11
Ob-6300/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): dodatne informacije in dvig razpisne dokumentacije, v
roke: Jožica Novak, tel. 03/54-34-282,
e-pošta: jozica.novak@zd-celje.si, faks
03/54-34-501, kontaktna(-e) točka(-e): oddaja ponudb – Tajništvo JZ ZD Celje, v roke:
Nada Martinčič, tel. 03/54-34-520, e-pošta:
infos@zd-celje.si, faks 03/54-34-501.
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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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: 26. 3. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, slovenski.
Predložitev ponudb v angleškem jeziku
v delu, ki se nanaša na tehnične značilnosti, kakovost in tehnično dokumentacijo,
kot npr. prospekti, propagandni ter tehnični
material.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 3.
2007 ob 13. uri; JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, sejna soba
– trakt B, I. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
V.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 6-32/1-07
Ob-6396/07
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: letna službena obleka za leto 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije
d.o.o., Skladišče, Zagrebška 106, Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: dobava letne službene obleke za leto 2007:
– letna jakna: 1.850 kosov,
– letne hlače – dolge: 1.450 kosov,
– letne hlače – dolgo-kratke: 1.850 kosov,
– letno krilo: 1 kos,
– letna kapa: 1.900 kosov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
1. Ponudnik bo moral ponudbi predložiti
celovite in popolne rezultate testiranja blaga
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za izdelavo letne službene obleke, opravljene pri neodvisni instituciji za preveritev kvalitete tkanin. Kolikor blago ne bo dosegalo
parametrov iz tehnične dokumentacije bo
ponudba izločena iz nadaljnjega postopka.
Vsi rezultati se naročniku predložijo brezplačno.
Vsi predloženi rezultati na dan odpiranja
ponudb ne smejo biti starejši od 6 mesecev.
2. Ponudniki morajo k ponudbi obvezno
predložiti vzorec službene obleke, in sicer:
letno jakno, kratko – dolge hlače in kapo.
Vzorci morajo biti izdelani v naslednjih velikostnih številkah: jakna: št. 50; kratko – dolge hlače: št. 50; kapa: št. 58. Vsak del obleke mora biti označen z etiketo proizvajalca,
velikostno številko in etiketo z navedbo surovinske sestave in načinom vzdrževanja.
Velikostna številka vzorca temelji na izmerah telesnih mer v spodaj podani tabeli. Kroji
predloženih vzorcev morajo temeljiti na skicah modelov iz tehničnih specifikacij letne
službene obleke.
3. Službena obleka je izdelana po merah.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.200 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti.
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.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 (in njegov zakoniti 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: izjava
ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da bo reklamacijo naročnika rešil najkasneje v osmih koledarskih
dneh od prejema pisne reklamacije.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila
1. cena
2. reference

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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 do 10. 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 11. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 4.
2007 ob 10.30; Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 430-92/2007/2
Ob-6397/07
I.1) Ime, naslovi 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.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni 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: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo pisarniške opreme,
št. 430-92/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ – Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava in
montaža pisarniške opreme po naslednjih
sklopih:
– sklop 1 – Kovinske omare in regali,
– sklop 2 – Pisarniški stoli,
– sklop 3 – Mize, omare, predalniki,
– sklop 4 – Dodatna oprema (po naročilu).
Predmet javnega naročila (tehnične značilnosti, opis, količine ipd.) je opredeljen v
razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00 -2.
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:
30 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 28. 3. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43007407, 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 po-
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nudnikom 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 10 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in bančna 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: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
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 in poslovodečega ponudnika. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
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 ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, v 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 registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je 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 ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.

– vsaka enota oziroma niz stolov mora
biti sestavljen iz 5 sedežev (brez rokonaslonov), v vrstni/linijski razvrstitvi, montiranih
na kovinski podkonstrukciji z največjo skupno dolžino do 3,30 m;
– v tej fazi niso zahtevane mizice kot del
enote oziroma niza stolov. Ne glede na to
mora biti podkonstrukcija izdelana tako, da
je mogoče stol/sedež zamenjati z mizico;
– enota oziroma 5 sedežni niz naj bo
sestavljen iz neodvisnih, združljivih, medsebojno spojenih, zamenljivih in nadomestljivih glavnih modulov, kar bo omogočalo enostavnejše montiranje in prilagajanje
potrebam in posebnostim vsakega prostora ter omogočilo enostavnejša popravila in
vzdrževanje;
– dva 5 sedežna niza, ki bosta montirana
z nasprotnimi si hrbtišči, morata biti medsebojno povezana;
– podnožje niza stolov/sedežev mora biti
nastavljivo po višini s protidrsnimi nastavki,
izdelano iz litega aluminija, primernega za
montažo na kamnu (granitu). Oblika podnožja naj omogoča kar najbolj enostavno
čiščenje tal pod sedeži.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.11.24.00-3, dopolnilni besednjak: glavni
predmet: X018-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 10. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti do 28. 3. 2007 do 12. ure. Ponudniki za razpisno dokumentacijo zaprosijo po
elektronski pošti na naslov, naveden v 1.I).
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 20.000 EUR.
2. S strani ponudnika podpisan vzorec
bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Vzorca bančnih garancij sta del razpisne
dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v roku 30 dni po prejemu računa po zaključeni dobavi in montaži
vseh stolov.
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 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.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
izjava o dobavi in montaži opreme na naročnikove lokacije, izjavo ponudnika, da bo
naročniku omogočil ogled ponujene opreme ter nadzor nad montažnimi deli, izjavo
ponudnika o ustreznosti ponujene opreme
ter predložitvi tehničnih opisov, izjavo ponudnika o ustreznosti ponujene opreme ter
predložitvi oziroma dopolnitvi predloženih
spričeval o ustreznosti.
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: 28. 3. 2007 do 15. 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: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 3.
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 odpiranja komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-6398/07
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. 04/206-13-60, e-pošta:
aero-ing@lju-airport.si, faks 04/202-16-23.
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: dobava in montaža čakalniških stolov za novi potniški terminal T-2 (1. faza) na
letališču Ljubljana (JN-2007-B2-A/4/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:
dobava in montaža vrstnih stolov/klopi (s
približno 870 sedeži), ustreznih in primernih za uporabo v potniških čakalnicah na
mednarodnem letališču.
Navajamo nekaj tehničnih zahtev glede
iskane opreme:
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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. Proizvajalec čakalniških stolov, ki
bodo ponujeni v ponudbi, mora biti imetnik
certifikata kakovosti ISO 9001 za proizvodnjo stolov.
Dokazilo: kopija veljavnega certifikata
kakovosti ISO 9001 za proizvodnjo stolov.
2. Vrsta opreme, ki jo ponuja, mora biti
montirana vsaj na 5 mednarodnih letališčih. V zadnjih treh letih je bilo kumulativno
na mednarodna letališča dobavljeno vsaj
10.000 stolov/sedežev.
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.
Ponudnik mora ponudbi priložiti prospektno/tehnično dokumentacijo proizvajalca
stolov, ki bo vsebovala tudi referenčni seznam opravljenih dobav in montaž letaliških
čakalniških stolov.
3. Ponudnik zagotavlja splošni garancijski rok najmanj 3 leta za celoten obseg
dobavljene in montirane opreme, za no-
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silne/konstrukcijske elemente pa najmanj
5 let.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da zagotavlja splošni garancijski rok najmanj 3 leta za celoten
obseg dobavljene in montirane opreme, za
nosilne/konstrukcijske elemente pa najmanj
5 let.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. Cena
2. Splošni garancijski rok
3. Garancijski rok za
konstrukcijske elemente
4. Rok dobave

Ponderiranje
največ 60 točk
največ 10 točk
največ 10 točk
največ 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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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 oziroma ne morejo
opravljati dejanj, ki pomenijo zastopanje ponudnika.
IV.3.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 2. 3. 2007.
Aerodrom Ljubljana, d.d.
Ob-6399/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Praetor
d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, tel.
05/90-75-600, e-pošta: info@praetor.si. Razpisna dokumentacija je ponudnikom na voljo
na spletni strani www.praetor.si v rubriki Javna naročila. V roke: Jernej Vodopivec, tel.
01/583-63-00, e-pošta: info.box@apek.si,
faks 01/511-11-01.
Internetni naslov(-i): www.apek.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– nacionalna agencija,

– drugo: nadzor nad poštnimi storitvami
in elektronsko komunikacijo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup aktivne mrežne opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava, namestitev in konfiguracija aktivne mrežne
opreme v skladu s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
38 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral predložiti:
1. zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: bančna garancija ali
kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini
10% od pogodbene vrednosti z DDV in z veljavnostjo 60 dni od sklenitve pogodbe;
2. zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v višini
10% od pogodbene vrednosti z DDV in z
veljavnostjo še 30 dni po poteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30. dan po prejemu pravilnega 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 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: razvidno iz obrazca A-4
»Prijava«.
2. Ponudnik je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 »Prijava«.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 »Prijava«.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti po kriterijih proizvajalca opreme kadrovsko in tehnično
sposoben v štirih urah od prejema prijave
napake 24 ur na dan in 365 dni v letu zmožen odpraviti napako na okvarjeni opremi
oziroma vzpostaviti enakovreden delujoč
sistem ne glede na vrsto okvarjenega kosa
vzdrževane opreme.
Dokazilo: izjava proizvajalca opreme, iz
katere je razvidno izpolnjevanje pogoja.
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2. Ponudnik jamči, da bo odpravil napako, ki bi lahko nastala na opremi, kot je
zapisano v prejšnji točki, vsaj naslednja tri
leta po dobavi, namestitvi in konfiguraciji
opreme. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom ponudbe (v obrazcu A-8
»Podpis ponudbe«).
3. Proizvajalec opreme bo v primeru,
da bo ponudniku oddano predmetno javno
naročilo, s ponudnikom sklenil pogodbo za
neposreden dostop do proizvajalčevih centrov za tehnično podporo 24 ur na dan 365
dni v letu za prenos vseh popravkov in vseh
izdaj programske opreme v sklopu iste funkcionalnosti v času trajanja pogodbe brez
dodatnih stroškov za naročnika.
Dokazilo: izjava proizvajalca opreme, iz
katere je razvidno izpolnjevanje pogoja. Izbrani ponudnik bo moral naročniku predložiti
dokazilo o sklenjeni pogodbi s proizvajalcem
opreme najkasneje v roku 10 dni po sklenitvi
pogodbe za predmetno javno naročilo.
4. Ponudnik mora ves čas trajanja garancijskega roka za dobavljeno opremo posedovati lastno zalogo rezervnih delov, in
sicer najmanj 5% celotnega števila kosov
vzdrževane opreme istega tipa v navedeni
konfiguraciji (ali najmanj en kos iste opreme
v navedeni konfiguraciji, če je število kosov
vzdrževane opreme istega tipa v navedeni
konfiguraciji manjše ali enako 20) iz trenutnega nabora vzdrževane opreme oziroma opremo, s katero je mogoče vzpostaviti
funkcionalen ekvivalent prej omenjeni opremi. Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s
podpisom ponudbe (v obrazcu A-8 »Podpis
ponudbe«).
5. Garancijski rok za vso ponujeno opremo mora biti vsaj tri leta. Ponudnik potrdi
izpolnjevanje pogoja s podpisom ponudbe
(v obrazcu A-8 »Podpis ponudbe«).
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: 22. 3. 2007 do 12. ure;
Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, p.p. 418, 1001 Ljub
ljana.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Priloge in tehnična dokumentacija so lahko predložene v angleškem jeziku. Naročnik
si pridržuje pravico, da od ponudnika naknadno zahteva overjen prevod dokumentov
oziroma listin, ki ne bodo predložene v slovenskem jeziku.
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: 22. 3.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
Odpiranje je javno.
Agencija za pošto in
elektronske komunikacije RS

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: 9. 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: 1. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 8. uri; Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Notranjski regijski park

Ob-6453/07
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. 05/90-91-610, e-pošta: leon.kebe@notranjski-park.si, faks
01/70-90-633.
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 kombiniranega stroja za baliranje in ovijanje 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 kombiniran stroj za
istočasno baliranje in ovijanje v folijo,
primeren za delo na mehkem močvirnem
področju Cerkniškega jezera.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.33.31.00–3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 17. 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; 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
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.

Stran

Gradnje
Ob-6286/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Sevnica, Glavni trg 19/a,
8290 Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Šintler, vodja splošne službe, višja svetovalka, tel. 07/81-61-200 ali
07/81-61-232, e-pošta: obcina-sevnica@
siol.net, alenka.sintler@obcina-sevnica.si,
faks 07/81-61-210.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dograditev vrtca pri PŠ Loka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Loka
pri Zidanem mostu 72, Loka.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dozidava podružnične šole v Loki pri Zidanem mostu, s katerim se pridobi in uredi prostore za enoto vrtca v obsegu dveh
igralnic ter omogoči izvajanje osnovnošolskega programa za 5 razredov po projektu, gre za gradbena, obrtniška dela,
inštalacije ter zunanjo ureditev.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.42.10.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 5. 2007, zaključek 31. 12.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancijo za resnost ponudbe (bančno
garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 30.700 EUR, z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudbe.
(OBR-10).
Izjava ponudnika, da bo v primeru, da
bo kot izbrani ponudnik, pred podpisom pogodbe zagotovil zavarovanje dobre izvedbe
posla: bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla ter zagotovil zavarovanje
obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem:
bančna garancija za zavarovanje dobre izvedbe posla, če ima izvajalec pogodbenega
dela podizvajalce za zavarovanje obveznosti iz naslova plačila podizvajalcem (v odvisnosti od ponudbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila na prejetega
računa po potrjeni situaciji – 60 dni od
prejema.
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: v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost: v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v
razpisni dokumentaciji.
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: 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 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: 3 mesece od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2007 ob 11. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Občina Sevnica

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-6317/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Banka Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljub
ljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Mirjana Prelić, tel. 01/47-19-501, e-pošta:
mirjana.prelic@bsi.si, faks 01/47-19-730.
Internetni naslov(-i): www.bsi.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: ureditev svetlobnika v avli BS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: naslov
naročnika.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev obstoječega štirikapnega steklenega svetlobnika v obstoječi centralni avli. Ureditev bo obsegala: demontažo
obstoječih stekel in konstrukcije, pregled
obstoječe konstrukcije, obnovo, zamenjavo podkonstrukcije in obnovitev stekel.
Podrobnejši opis je opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 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,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izbrani izvajalec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: če ponudbo predloži
skupina ponudnikov, mora biti ponudba izdelana v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije.
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 ni pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja, ki so opredeljena v kazenskem zakoniku,
– ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov, s katerimi naročniki ne
smejo sodelovati po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih,
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

– ponudnik je v zadnjih dveh letih izvedel
vsaj 2 istovrstna gradbena posega,
– ponudnik ima zagotovljeno ustrezno
kapaciteto tehnične opreme in ima primerno usposobljen strokovni kader,
– rok izvedbe razpisanih del.
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: 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: 6. 4. 2007 do 10. 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. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 4.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov,
ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju
ponudb, se bodo morali izkazati s pisnim
pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s
strani ponudnikove odgovorne osebe (tudi
v primeru, da je prisotna odgovorna oseba
sama).
Banka Slovenije
Ob-6347/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): IMOS, projektiranje, inženirning, tehnično svetovanje in gradnje, d.d., Ljubljana,
Dunajska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Gregor Bele, tel. 041/697-260, e-pošta:
gregor.bele@imos.si, faks 01/473-33-05.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba, izgradnja
objektov in komunalne infrastrukture.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja objektov in omrežja komunalne infrastrukture na območju ZN Podbreznik – II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja ceste in izvedba pripadajoče
komunalne infrastrukture na območju ZN
Podbreznik v Novem mestu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 5. 2007, zaključek 19. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
33.000 EUR. Bančna garancija za odpravo
napak v višini 83.000 EUR, v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
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ki to urejajo: naročnik bo situacijo plačal v
roku 60 dni od potrditve mesečne situacije.
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: predložitev izjav s katerimi ponudnik dovoljuje
pridobitev vseh potrebnih informacij v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika s katero naročniku dovoljuje vpogled v finančno poslovanje in izjava, da v
zadnjih 6 mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa. Izjave so sestavni del razpisne
dokumentacije.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po standardih navedenih
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vsaj
trije izvedeni projekti tovrstne nizke gradnje
v vrednosti nad 420.000 EUR v zadnjih treh
letih, ki so potrjeni s strani naročnikov.
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: 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: 25. 4. 2007, 52 dni.
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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 4.
2007 ob 10. uri, IMOS d.d., Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; v skladu z razpisno dokumentacijo.
IMOS, projektiranje, inženirning,
tehnično svetovanje in gradnje, d.d.,
Ljubljana

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: gradnja nadomestnega propusta
čez potok v Jablancah na R3-632/1378
v km 4,400 (v vrednosti skupaj z DDV
220.000,00 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1378 cesta
R3-632 Ilirska Bistrica – Novokračine.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega propusta čez potok v Jablancah na R3-632/1378 v km
4,400.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.14-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
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.

Št. 41100-0005/2006-41
Ob-6348/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vojnik, Keršova 8, 3212
Vojnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Vesna Poteko, tel. 03/78-00-630, e-pošta:
vesna@vojnik.si, faks 03/78-00-637.
Internetni naslov(-i): www.vojnik.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
II.1) Opis: izgradnja telovadnice-večnamenske dvorane POŠ Nova Cerkev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja telovadnice – večnamenske
dvorane POŠ Nova Cerkev.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev od oddaje naročila ali začetek
16. 4. 2007, zaključek 31. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
glej razpisno dokumentacijo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: glej
razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: glej razpisno dokumentacijo.
III.2) Pogoji za sodelovanje: glej razpisno
dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
v skladu z razpisno dokumentacijo.
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.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. reference

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: 30. 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: 30. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2007 ob 12. uri, sejna soba Občine Vojnik,
Keršova 8.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Vojnik
Ob-6358/07
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.

Stran

Stran
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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: 5. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 4.
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
Ob-5852/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Dom upokojencev Center, Tabor-Poljane,
Tabor 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Zlata Marin, tel. 01/23-47-300, e-pošta:
dom.tabor@siol.net, faks 01/23-47-345.
Internetni naslov(-i): razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani
www.praetor.si (rubrika »Javna naročila«).
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: 4300-3/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve pranja in likanja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93.10.00.00-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
resnost ponudbe v višini 5.000 EUR, z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
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ki to urejajo: mesečni obračun, rok plačila
30. dan.
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 njegov 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 ustrezni RAL certifikat,
s katerim izkazuje kakovost postopkov pranja: RAL-GZ 992/2: spričevalo higiene za
bolnišnične tekstilije in ostale tekstilije iz segmenta zdravstva ali RAL-GZ 992/1: certifikat za kakovostno nego gospodinjskih in
objektnih tekstilij.
Dokazilo: fotokopija veljavnega potrdila o
pridobljenem certifikatu.
3. Ponudnik ima certifikat, ki izkazuje
standard kakovosti ISO 9001:2000 ali drug
ustrezen certifikat s katerim se dokazuje
kakovost in organizacija poslovanja ponudnika. Ponudniki, ki nimajo ustreznega certifikata lahko predložijo lasten organizacijski
akt, ki izkazuje ustrezno kakovost in organizacija poslovanja ponudnika.
Dokazilo: fotokopija veljavnega certifikata ali ustrezen lasten organizacijski akt.
4. Ponudnik je v preteklih treh letih od
roka za oddajo ponudb, izvajal postopke
pranja perila v letni količini opranega perila najmanj 100.000 kg, za najmanj enega
naročnika.
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 »Prijava« (tabela Reference).
5. Ponudnik mora zagotoviti popolno
ločenost poti čistega in nečistega perila v
postopku pranja (tako da se čisto in nečisto
perilo v postopku pranja ne srečata – križata poti).
Dokazilo: shema poti čistega in nečistega perila v postopku pranja.
6. Naročnik bo iz postopka oddaje javnega naročila izločil vse ponudnike za katere je državni organ nesporno ugotovil, da
so podali neresnično ali zavajajočo izjavo v
preteklih postopkih oddaje javnih naročil, in
sicer v obdobju zadnjih treh let od roka za
oddajo ponudb.
Dokazilo: lastna izjava ponudnika, s katero potrjuje, da v preteklih postopkih oddaje
javnega naročila ni podal neresnične ali zavajajoče izjave.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. Ponudnik je imel v letu 2006 promet
vsaj v dvakratni višini ponudbene vrednosti.
Dokazilo: razvidno iz obrazca A-4 »Prijava« (tabela: Ekonomsko in finančno stanje).

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Ponudnik ima proste kapacitete za
pranje minimalno 10.000 kg perila mesečno.
Dokazilo: ponudnik to potrdi s podpisom
in oddajo ponudbe.
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.1.5) 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: 28. 3. 2007 do 10. 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: 28. 3.
2007 ob 11. uri; Praetor d.o.o., Aljaževa 7,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Dom upokojencev Center,
Tabor-Poljane
Ob-6285/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(‑e):
Občina
Brežice, 8250 Brežice, Slovenija, kontakt
na(-e) točka(-e): alenka.laznik@brezice.si,
mladen.arnsek@brezice.si, tel. 07/49-91-500,
e-pošta: obcina.brezice@brezice.si, faks
07/49-90-052.
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: vzdrževanje javne razsvetljave za
obdobje od leta 2007 do leta 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Brežice.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in izdelava katastra javne razsvetljave na območju Občine Brežice.
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. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: v razpisni dokumentaciji.
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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 razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
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: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: 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: 23. 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 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007; Brežice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Brežice

24. sklop zajema naslednje občine: Brda,
Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica, Nova
Gorica, Šempeter – Vrtojba;
25. sklop zajema naslednje občine: Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki,
Žiri;
26. sklop zajema naslednje občine: Bled,
Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica;
27. sklop zajema naslednje občine:
Kranj, Tržič, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem;
28. sklop zajema naslednje občine: Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska Bistrica;
29. sklop zajema naslednje občine: Mestna občina Koper, Izola, Piran;
30. sklop zajema naslednje občine: Mestna občina Ljubljana, Domžale, Medvode,
Trzin, Grosuplje, Mengeš; Vrhnika, Borovnica, Brezovica, Škofljica, Vodice, Ig, Logatec,
Kamnik, Komenda, Horjul, Polhov Gradec,
Dobrepolje;
31. sklop zajema naslednje občine: Litija,
Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravče,
Grosuplje, Ivančna Gorica, Lukovica.
Posamezen ponudnik se lahko prijavi
samo na en sklop. Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšega ponudnika za posamezen sklop na podlagi meril, navedenih
v 4. poglavju te razpisne dokumentacije. Naročnik bo s posameznim ponudnikom sklenil
pogodbo za izvajanje programa vavčerskega svetovanja do 30. junija 2007.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo z zbiranjem ponudb
po predhodni objavi za izbiro izvajalca programa vavčerskega svetovanja do 30. junija
2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 28.
Glavni kraj izvedbe: območje Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet tega javnega naročila je izbor
izvajalcev programa na lokalni ravni do
30. junija 2007. Izvajalci programa bodo
opravljali naslednje naloge izvajanja programa:
– izvajanje uvodnih svetovalnih intervjujev,
– vnos vseh obveznih podatkov o svetovancih v aplikacijo v skladu z Navodili,
– vodenje kartoteke o svetovancu v aplikaciji (povzetek uvodnega svetovalnega intervjuja ter vnos vseh nadaljnjih stikov s
svetovancem),
– sklepanje pogodb/aneksov o vključitvi
v program s svetovanci in pravočasna seznanitev svetovancev s pravicami in obveznostmi pogodbenih strank,
– informiranje svetovancev o storitvah
programa in pravočasno seznanjanje svetovancev z Navodili,
– ugotavljanje upravičenosti svetovancev
do posameznih oblik podjetniškega svetovanja in usposabljanja,
– skrb za racionalno porabo svetovančeve kvote, kar pomeni, da s svojim strokovnim znanjem presoja o vrednosti svetovalne storitve svetovalca oziroma svetovalnega
podjetja,
– potrjevanje veljavnih originalnih pisnih
ponudb za svetovanje v skladu z Navodili,
– izdajanje vavčerjev na podlagi veljavnih originalnih pisnih ponudb za svetovanje
v skladu z Navodili,

Št. 30/2007
Ob-6349/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Alenka Hren, v roke: Alenki Hren,
tel. 01/589-18-70, e-pošta: japti@japti.si,
faks 01/589-18-77.
Internetni naslov(-i): www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– nacionalna agencija.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis:
Program vavčerskega svetovanja (v nadaljevanju: program) predstavlja obliko podjetniške svetovalne podpore države, ki jo
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (v nadaljevanju: naročnik) izvaja na
državnem nivoju. Naročnik je dolžan zagotoviti lokacijsko dostopnost storitev programa
vavčerskega svetovanja na lokalnem nivoju.
Osrednji storitvi programa sta podjetniško
svetovanje in usposabljanje, do katerih potencialni uporabniki dostopajo prek izvajalcev programa na lokalni ravni.
Storitve programa lahko koristijo delujoča podjetja in potencialni podjetniki. Podrobnejši kriteriji za vključitev potencialnih

uporabnikov storitev programa so navedeni
v Navodilih za izvajanje programa vavčerskega svetovanja (v nadaljevanju: Navodila). Izvajalci programa na lokalni ravni
so dolžni ravnati v skladu z Navodili, ki so
javno dostopna na spletni strani naročnika
(http://www.japti.si/index.php?id=3093).
Predmet javnega naročila je razdeljen na
31 sklopov, in sicer:
1. sklop zajema naslednje občine: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje, Ormož, Sv. Jurij, Radenci, Gornja
Radgona;
2. sklop zajema naslednje občine: Murska Sobota, Lendava, Dobrovnik, Črešnovci,
Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana;
3. sklop zajema naslednje občine: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš/Hodos, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina;
4. sklop zajema naslednjo občino: Slovenska Bistrica;
5. sklop zajema naslednje občine: Mestna občina Ptuj, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Destrnik,
Juršinci, Dornava, Hajdina, Kidričevo,
Markovci;
6. sklop zajema naslednje občine: Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč,
Gorišnica;
7. sklop zajema naslednje občine: Maribor, Pesnica, Kungota, Šentilj, Selnica
ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče
– Slivnica, Rače – Fram, Starše, Duplek,
Miklavž na Dravskem polju, Starše;
8. sklop zajema naslednje občine: Zagorje, Trbovlje, Radeče, Hrastnik;
9. sklop zajema naslednji občini: Krško,
Sevnica;
10. sklop zajema naslednjo občino: Brežice;
11. sklop zajema naslednje občine: Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor,
Vransko;
12. sklop zajema naslednje občine: Celje, Vojnik, Štore, Laško, Dobrna;
13. sklop zajema naslednje občine: Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica;
14. sklop zajema naslednje občine: Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava, Gornji
Grad, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj;
15. sklop zajema naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur,
Dobje;
16. sklop zajema naslednje občine: Črna
na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na
Koroškem, Radlje ob Dravi, Dravograd;
17. sklop zajema naslednje občine: Slovenj Gradec, Mislinja, Podvelka, Ribnica na
Pohorju, Muta, Vuzenica;
18. sklop zajema naslednje občine: Cerknica, Pivka, Postojna, Bloke, Loška dolina;
19. sklop zajema naslednje občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Ribnica,
Sodražica, Velike Lašče;
20. sklop zajema naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna
Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk;
21. sklop zajema naslednji občini: Idrija,
Cerkno;
22. sklop zajema naslednje občine: Bovec, Kobarid, Tolmin;
23. sklop zajema naslednje občine: Ajdovščina, Vipava, Komen;
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– spremljanje veljavnosti vavčerjev in
opozarjanje svetovancev o poteku veljavnosti njihovih vavčerjev,
– pravočasna seznanitev svetovanca s
postopkom za uveljavljanje subvencije pri
naročniku,
– vodenje dokumentacije o svetovancih,
– poročanje naročniku o izvajanju programa,
– spremljanje svetovanca (vzpostavljanje stikov s svetovancem prek telefona, navadne ali elektronske pošte, osebnih obiskov in podobno, z namenom preverjanja
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti svetovanca),
– pisno obveščanje naročniku o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti svetovancev,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud za
spreminjanje oziroma nadgradnjo programa,
– ostale naloge po navodilih naročnika.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva na
sedežu naročnika ali prek elektronskega naslova: irena.meterc@japti.si.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
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 9. 3. 2007, zaključek 16. 3. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Ponudbo lahko oddajo ponudniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
a) Osnovna sposobnost ponudnika: ponudnik je lahko lokalna/območna, podjetniška/razvojna podporna institucija, ki opravlja
nepridobitno dejavnost, ki izpolnjuje spodaj
navedene pogoje in je registrirana pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu za opravljanje dejavnosti predmeta
tega naročila.
b) Tehnična, prostorska in kadrovska
sposobnost
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje
prostorske in tehnične pogoje:
– soba za izvajanje uvodnih svetovalnih intervjujev, v kateri je zagotovljena zasebnost, velikosti najmanj 35 m2 z naravno
svetlobo, s pisarniško opremo in ustrezno
energetsko oskrbo,
– ustrezna informacijska in komunikacijska oprema, ki zagotavlja vodenje podatkovne baze uporabnikov, telefon, stalen dostop do interneta, zavarovan z ustreznimi
varnostnimi zaščitnimi sredstvi, naprava za
faksiranje.
Ponudnik mora izpolnjevati naslednje kadrovske pogoje:
– ima sklenjeno delovno razmerje vsaj z
eno osebo, ki ima opravljen strokovni preizkus znanja iz splošnega podjetniškega
svetovanja v programu vavčerskega svetovanja in
– ima sklenjeno delovno razmerje vsaj z
eno osebo, ki ima opravljen izpit iz poznavanja Navodil za izvajanje programa.
Ponudnik mora zagotoviti vsaj eno osebo, ki bo opravljala naloge svetovalca–organizatorja. Svetovalec-organizator je oseba,
ki je v delovnem razmerju pri izvajalcu programa in ima opravljen strokovni preizkus
znanja iz splošnega podjetniškega svetovanja v programu. Ponudnik se z oddajo
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ponudbe zavezuje, da bo zagotovil najmanj
80% realizacijo, kar pomeni, da bo 80%
vključenih svetovancev pri izvajalcu programa tudi dejansko prejelo subvencijo na podlagi vavčerja.
Pri posameznem izvajalcu programa lahko storitve programa izvaja več svetovalcev-organizatorjev. Svetovalec-organizator
naloge izvajanja programa ne sme opravljati
za dva ali več izvajalcev programa. V kolikor
bo pri obravnavi ponudb ugotovljeno, da
je določena oseba imenovana za svetovalca – organizatorja s strani več ponudnikov,
bodo te ponudbe izločene iz nadaljnjega
postopka ocenjevanja.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
določeni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izbran ponudnik bo naročniku
v skladu z navodili za izvajanje programa
vavčerskega svetovanja mesečno izstavil
račun za opravljeno delo svetovalca-organizatorja v skladu z normativi za posamezne
naloge, ki so predpisani Navodilih. Naročnik
bo izvajalcu programa plačal račun v roku
60 dni od datuma potrditve računa oziroma
najkasneje takrat, ko bodo s strani financerja
programa (Ministrstvo za gospodarstvo) zagotovljena sredstva za izvajanje programa.
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 priloži podpisano izjavo (Izjava
o izpolnjevanju pogojev – Obrazec B), s
katero izjavlja, da izpolnjuje vse določene
pogoje v zvezi s sposobnostjo ponudnika
in izjavi priloži kopijo ustanovnega akta, s
katerim dokazuje, da opravlja nepridobitno
dejavnost.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži podpisano izjavo (Izjava o izpolnjevanju pogojev – Obrazec B), s katero
izjavlja, da izpolnjuje vse določene pogoje v
zvezi s sposobnostjo ponudnika.
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:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. Število kadrov
65
2. Časovno obdobje izvajanja
programa vavčerskega svetovanja
35
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: 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: 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 3.
2007 ob 12.30, sejna soba naročnika.
Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije
Št. 25/2007
Ob-6359/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Horjul, Slovenska c. 7, 1354 Horjul,
Slovenija, tel. 01/75-91-120, e-pošta: obcina@horjul.si, faks 01/75-91-130.
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: izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok v OŠ Horjul v šolskem letu
2007/2008 in šolskem letu 2008/2009.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvajanje prevoza šolskih otrok v
OŠ Horjul.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje prevoza osnovnošolskih otrok
v OŠ Horjul v šolskem letu 2007/2008 in
šolskem letu 2008/2009.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 30. 6. 2008 in
začetek 1. 9. 2008, zaključek 30. 6. 2009.
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: naročnik bo opravljene storitve
plačeval mesečno na podlagi izstavljenih
faktur v skladu z zakonodajo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: podpisan sporazum 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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: navedeno
v razpisni dokumentaciji.
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: najnižja cena.
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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 4. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 9. uri v sejni sobi Občine Horjul.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov s pooblastili.
Občina Horjul

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 3. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestav
ljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 3.
2007 ob 10.15. Odpiranje ponudb bo v mali
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, na odpiranju ponudb so lahko
navzoče osebe s pisnim pooblastilom ali
zakoniti zastopnik ponudnika.
Občina Ajdovščina

Ob-6394/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vodice, 1217 Vodice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Kopitarjev trg
1, 1217 Vodice, v roke: Janez Ziherl, tel.
01/833-26-15, e-pošta: komunala@vodice.si,
faks 01/833-26-30.
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: vzdrževalna dela in večja obnovitvena dela na občinskih cestah v Občini
Vodice v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Občina Vodice.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih
poti ter obnova talne prometne signalizacije v Občini Vodice za leto 2007 obsega
dva sklopa:
1. obnova talne prometne signalizacije na
območju Občine Vodice v letu 2007 za kar
je namenjeno okvirno 10.500 € (2,516.220
SIT) (DDV ni vključen),
2. ostala vzdrževalna dela in večja obnovitvena dela na lokalnih cestah in javnih poteh v Občini Vodice v letu 2007 za kar je namenjeno okvirno 49.500 € (11,862.180 SIT)
(DDV ni vključen).
Naročnik bo dela oddajal po posameznih
sklopih najugodnejšemu ponudniku za posamezen sklop. Cena mora vsebovati vse
stroške, popuste, rabate in davek na dodano vrednost.
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 15. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo zainteresirani
ponudniki lahko dvignejo na sedežu Občine
Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo: vse pogoje, ki se nanašajo na naročilo,
zainteresirani ponudniki pridobijo skupaj z
razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 3. 2007 do 12. ure.
Občina Vodice
Št. 4301-1/07
Ob-6418/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Martina Ferjančič, tel.
05/365-91-10, faks 05/365-91-33.
Internetni naslov(-i): www.ajdovscina.si.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: javni razpis za izbiro banke
za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s
subvencionirano obrestno mero v Občini
Ajdovščina.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Občina Ajdovščina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Občina Ajdovščina razpisuje javno naročilo po odprtem postopku za izbiro banke
za dodeljevanje stanovanjskih kreditov s
subvencionirano obrestno mero v Občini
Ajdovščina.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: določeno v razpisni dokumentacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: določeno v razpisni dokumentacij.
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: določeno v razpisni dokumentacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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: 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.

Stran

Št. 4301-1/07
Ob-6419/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
5270 Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Janez Furlan, tel. 05/365-91-10,
faks 05/365-91-33.
Internetni naslov(-i): www.ajdovscina.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
Javno naročilo se skupno izvaja za Občino Ajdovščina, OOZ Ajdovščina in Občino
Vipava. Z izbrano banko bo podpisana štiripartitna pogodba.
II.1) Opis: javni razpis za izbiro banke za
dodeljevanje kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v občini Ajdovščina
in Vipava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Občina Ajdovščina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe: Občina Ajdovščina.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Občina Ajdovščina skupaj z Občino Vipava in OOZ Ajdovščina razpisuje javno
naročilo po odprtem postopku za izbiro
banke za dodeljevanje kreditov za spodbujanje razvoja malega gospodarstva v
občini Ajdovščini in Vipava.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: določeno 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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
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: 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: 29. 3. 2007 do 10. 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: 3 mesece od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 3.
2007 ob 10.15. Odpiranje ponudb bo v mali
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, na odpiranju ponudb so lahko
navzoče osebe s pisnim pooblastilom ali
zakoniti zastopnik ponudnika.
Občina Ajdovščina

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Storitve
Ob-6155/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava, Dornava
128, 2252 Dornava, Slovenija, kontaktna(‑e)
točka(-e): Simona Petrovič, v roke: Simoni Petrovič, tel. 02/754-02-00, e‑pošta:
simona.petrovic@zavod-dornava.si, faks
02/754-01-51.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1) Opis: priprava in dobava malice za
upravičence VDC-a.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: priprava in dobava malice za upravičence VDC-a.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 17.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Dornava.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava in dobava malice za upravičence VDC-a.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 42.498,80 EUR z 8,5% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 614/2006-34/1
Naslov: priprava in dobava malice za
upravičence VDC-a
IV.1) Datum oddaje naročila: 23. 1.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Amabilis gostinstvo, trgovina in storitve d.o.o.,
Makedonska ulica 33, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: amabilis@tsiera.net, tel.
02/33-11-617, faks 02/33-11-617.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 42.000 EUR z 8,5% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
42.498,80 EUR z 8,5% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: do 31. 12.
2007.
IV.6) Ali se naročnik strinja z objavo v primeru storitev s Seznama storitev B: da.
Zavod za varstvo in usposabljanje
dr. Marijana Borštnarja Dornava
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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. 102/695/2007
Ob-6329/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, kontaktna(-e) točka(-e): Boštjan Barl, tel.
00386/1/474-24-41, e-pošta: bostjan.barl@
eles.si, faks 00386/1/474-24-42.
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 dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija,
d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Albinca Suhadolc,
Milena Trifunovič, tel. 00386/1/474-25-54,
faks 00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, tel. 00386/1/474-25-54, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih
sistemov za naslednje sklope: sklop 1: DV 110
kV Plave-Gorica in DV 110 kV Doblar-Plave,
sklop 2: DV 2 x 110 kV Dravograd-Velenje,
sklop 3: DV 110 kV Šoštanj-Podlog I in II,
sklop 4: DV 110 kV Koper-Buje, sklop 5: DV
2 x 110 kV Koper-lzola-Lucija, sklop 6: DV
220 kV Cirkovce-Žerjavinec, sklop 7: DV 2
x 110 kV Kleče-Okroglo I z odcepom Škofja Loka, sklop 8: DV 2 x 110 kV Mariborski
otok-Pekre.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih
sistemov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.

II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 110 kV Plave-Gorica
in DV 110 kV Doblar-Plave
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 10. 2007, zaključek 25. 10. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2 x 110 kV Dravograd-Velenje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 28. 5.
2007, zaključek 22. 6. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 110 kV Šoštanj-Podlog I in II
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 10. 9.
2007, zaključek 12. 10. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 110 kV Koper-Buje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 28. 5.
2007, zaključek 8. 6. 2007.
Sklop št. 5
Naslov: Dobava in montaža fiksnih
vzpenjalnih sistemov za DV 2 x 110 kV Koper-lzola-Lucija
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 28. 5.
2007, zaključek 8. 6. 2007.
Sklop št. 6
Naslov: Dobava in montaža fiksnih
vzpenjalnih sistemov za DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 27. 8.
2007, zaključek 16. 9. 2007.

Sklop št. 7
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2 x 110 kV Kleče-Okroglo I z odcepom Škofja Loka
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 2. 7.
2007, zaključek 11. 8. 2007.
Sklop št. 8
Naslov: Dobava in montaža fiksnih vzpenjalnih sistemov za DV 2 x 110 kV Mariborski otok-Pekre
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28112222.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: začetek
20. 10. 2007, zaključek 25. 10. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
bančna garancija za resnost ponudbe, v
višini 5% skupne pogodbene vrednosti z
vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60
dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Za vseh 8 sklopov:
– izpolnjevanje priloženih tehničnih zahtev
– referenčna lista proizvajalca opreme,
ki mora izkazovati reference že vgrajenih
fiksnih vzpenjalnih sistemov v zadnjih 3 letih (vključno leto 2004) v skupni dolžini vsaj
5000 m,
– pozitivne reference za montažo fiksnih
vzpenjalnih sistemov v skupni dolžini vsaj
2000 m na jeklenih predalčnih konstrukcijah
v zadnjih petih letih (vključno leto 2002),
– pozitivne reference pri izvajanju montažnih del v bližini naprav pod napetostjo na
najmanj treh objektih (daljnovodih) napeto-
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stnega nivoja 110 kV in višje v zadnjih treh
letih (vključno leto 2004),
– pozitivne reference za vodenje del na
najmanj treh objektih (daljnovodih) iz prejšnje alineje za odgovornega vodjo del, ki
izpolnjujejo pogoje po ZGO v zadnjih treh
letih (vključno leto 2004),
– razpolaganje z ustrezno mehanizacijo
in opremo za izvedbo del na težko dostopnih terenih (terenska vozila, terenska-tovorna vozila ...),
– garancijski rok za razpisano opremo je
najmanj 24 mesecev od prevzema.
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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
št. 28/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 9.30.
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: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana C/IV.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 2. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-5857/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun
št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu, davčni številki in navedbi oznake
blago 5/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
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– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: elektronski števci z merjeno dinamiko obremenitve in GPRS komunikacijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
elektronski števci z merjeno dinamiko
obremenitve in GPRS komunikacijo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, dva sklopa.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot 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: kot
v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
v razpisni dokumentaciji.
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: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje
97%
3%

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: 10. 4. 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: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 11. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, d.d.
Ob-5858/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(‑e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun
št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu, davčni številki in navedbi oznake
blago 4/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: elektronski števci za merjenje električne energije z DLC komunikacijo in koncentratorji.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
elektronski števci za merjenje električne
energije z DLC komunikacijo in koncentratorji.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti
ponudbe za: en sklop, dva sklopa, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot 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: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje
97%
3%

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: 10. 4. 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: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 10. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, d.d.
Ob-5859/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(‑e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun
št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu, davčni številki in navedbi oznake
blago 3/07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
kovinsko oklopljene celice z enosistemskimi zbiralkami za RTP 110/20 kV
Ravne.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
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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 v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. rok plačila
3. rok dobave

Ponderiranje
96%
2%
2%

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: 10. 4. 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: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, d.d.
Ob-6173/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo
električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova
3/a, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): www.elektro-gorenjska.si, v roke: Vesna Kranjc, univ. dipl. prav., tel. 04/208-36-58,
e-pošta: vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si,
info@elektro-gorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov(-i): www.elektro-gorenjska.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: JN/OP-01/2007-ident 245922.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Jesenice, Kurilniška 20, Jesenice.
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava kabla 20 kV trižilni.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 28000000-2, dopolnilni besednjak:
28400000-6, 28420000-2, 28421000-9,
28421100-0, 28421150-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek predvidoma oktober 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
8.000 EUR z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja, to je do 11. 6. 2007.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vred
nosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo dobavljeno blago
plačal na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov dobavitelja v roku 30 dni od
datuma prejema računa. Dobavitelj mora
račune izstavljati sproti oziroma najkasneje
v prvih 5 koledarskih dneh po preteku tekočega (obračunskega) meseca.
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 zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi 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): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin 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 zajezitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil
poslovne dejavnosti ali je v katerem koli
podobnem položaju, če je bil uveden katerikoli drug postopek, podoben navedenim
postopkom v skladu s predpisi države, v
kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Ponudnik 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
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bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005.
Obrazec je lahko kopija, vendar ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudbe.
Ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2005 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TRR),
da v preteklih šestih mesecih, ni imel blokiranega TRR. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi, ki
mu omogočajo izpolnitev predmeta javnega
naročila.
Zagotoviti mora, da so kabelski bobni
kvalitetni in ustrezni za varno delo kot tudi
transport ter odvijanje kabla na terenu in v
skladišču.
Ves ponujeni material mora izpolnjevati
pogoje po Zakonu o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l.
RS, št. 99 z dne 10. 9. 2004).
Ponudnik mora poskrbeti za odvoz praznih kabelskih bobnov ter dobaviti kabel na
kabelskih bobnih (kolutih) velikosti K26.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. najnižja cena
90 točk
2. certifikat kakovosti prodajalca
(ISO 9001)
2,5 točk
3. certifikat kakovosti proizvajalca
(ISO 9001)
2,5 točk
4. dolžinska masa kabla
5 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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 8.30.
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 23. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 9. uri; na sedežu naročnika, Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pri odpiranju so lahko navzoči pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
Datum ko je bilo to obvestilo odposlano:
1. 3. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-6395/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva
2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/420-14-77, 420-14-88,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/548-50-23.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun
št. 06000-0001100279, sklic na številko
1207. Razpisno dokumentacijo je možno
posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu, davčni številki in navedbi oznake
blago 6/07.
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: tovorna vozila:
sklop a) 2 kom – tovorno vozilo – podaljšana kabina 4x4,
sklop b) 2 kom – tovorno vozilo z nakladalnikom 6x6 SM 26 t in enoosna prikolica
N 8 t.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
tovorna vozila:
sklop a) 2 kom – tovorno vozilo – podaljšana kabina 4x4,
sklop b) 2 kom – tovorno vozilo z
nakladalnikom 6x6 SM 26 t in enoosna
prikolica N 8 t.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, dva sklopa.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot 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: kot
v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
v razpisni dokumentaciji
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: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. rok plačila
3. servisna mreža
4. čas garancije
5. rok dobave

Ponderiranje
80%
5%
5%
5%
5%

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. 4. 2007 ob 8. 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: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 do 9. ure; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Ob-6393/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije
d.d., Erjavčeva 22, SI 5000 Nova Gorica, Slovenija, v roke: Karlo Peršolja,
tel. +386(0)5/339-67-39, e-pošta: karlo.persolja@elektro-primorska.si,
faks
+386(0)5/339-67-05.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje,
– drugo: gospodarska družba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis
Prva faza JN – postopek s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti: naročnik z izvedbo prve faze JN namerava opredeliti
podjetja in/ali dobavitelje, kateri zadovoljujejo minimalne kriterije v skladu s pogoji, ki so
navedeni v razpisni dokumentaciji prve faze
JN-ugotavljanje sposobnosti, in jih povabiti,
da v drugi fazi JN predajo svoje obvezujoče
ponudbe za projekt Postavitve vetrne elektrarne Volovja reber.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prva faza JN za projekt postavitve
vetrne elektrarne Volovja reber z vetrnimi
turbinami moči med 850 8N 2000 kV.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Volovja reber Občina Ilirska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik namerava z najugodnejšim
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ponudnikom, izbranim po postopku s
predhodnim ugotavljanjem sposobnosti, skleniti pogodbo za dobavo elektro
– strojne opreme (dobava vetrnih turbin s
pripadajočo opremo) in izvedbo storitev
potrebnih za realizacijo projekta Postavitve vetrne elektrarne Volovja reber.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.12.13.40.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
20 mesecev od oddaje naročila; začetek 20.
marec 2008, zaključek 20. november 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Komplet dokumentov za prvo fazo JN
Knjiga 1. – Povabilo k oddaji vloge in
navodila kandidatom
Knjiga 2. – Obrazci in navodila za izpolnjevanje
bo zainteresiranim kandidatom predan
ali dostavljen z redno pošto, na podlagi pisnega zahtevka in plačila nevračljivega zneska od 30 EUR.
Način plačila – nakazilo na transakcijski
račun naročnika:
Št.
transakcijskega
računa:
04750-0000510950 (Nova KBM – Nova
Gorica)
S pripisom – plačilo razpisne dokumentacije in navedbo št. objave v Uradnem
listu RS.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
kot so navedeni v razpisni dokumentaciji
prve faze JN.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Kandidat mora med drugim zadovoljiti
kriterije navedene v razpisni dokumentaciji
glede:
a) splošnih izkušenj pri gradnji objektov,
izvedbi del;
b) posebnih izkušenj pri gradnji objektov,
izvedbi del;
c) finančne sposobnosti;
d) kadrovske zasedbe;
e) proizvodnih in montažnih zmogljivostih.
III.2) Pogoji za sodelovanje: sposobnost
in primernost kandidatov za izvedbo projekta Postavitve vetrne elektrarne Volovja
reber, bo ugotovljena v prvi fazi JN, na podlagi dokumentacije, ki jo kandidat predloži
in meril za ocenjevanje, ki so navedena v
razpisni dokumentaciji prve faze JN.
II.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
je navedeno v razpisni dokumentaciji prve
faze JN.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 16.
Glavni kraj izvedbe: Murska Sobota.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevzem in odstranjevanje nenevarnih
odpadkov – blata oziroma mulja iz centralne čistilne naprave odpadnih vod v
Murski Soboti.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.23.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v vrednosti 8.500 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje pogojev iz razpisne dokumentacije.
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: da.
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: 9. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Komunala Javno podjetje d.o.o.
Murska Sobota

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji prve
faze JN.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji prve
faze JN.
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: da.
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: 17. 4. 2007 ob 13. uri.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje ponudb je javno. Datum: 17. 4. 2007 ob
13.15; Elektro Primorska, Erjavčeva 22, SI
5000 Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Navzoči so lahko pooblaščeni predstavniki kandidatov.
Elektro Primorska, Javno podjetje
za distribucijo električne energije d.d.

Storitve
Št. 05-087/2007
Ob-6446/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala javno podjetje d.o.o., Kopališka ulica 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/521-37-00, e-pošta: mskom.
uprava@siol.net, faks 02/521-37-40.
Internetni naslov(-i): www.komunalams.si.
I.2.) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN-001/07.
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Javni razpisi

Št. 116/07
Ob-5873/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS,
št. 96/02) ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni
list RS, št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05), Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev javnih kulturnih
projektov na področju kulturne
dediščine, ki jih bo v letu 2007
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(v nadaljevanju: projektni razpis 26,
oznaka JPR26-KD-2007).
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje javnih
kulturnih projektov izvajalcev, ki delujejo na
področju kulturne dediščine, in sicer:
– nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, katerih
programi niso bili izbrani na javnem pozivu
(JP25-KAM 2007–2009),
– javnih zavodov, ki za leto 2007 s strani ministrstva niso bili neposredno pozvani
k predložitvi programa dela in finančnega
načrta,
– posameznikov, ki delujejo na področju
kulturne dediščine.
Predmet razpisa ni sofinanciranje investicij in investicijskega vzdrževanja.
2. Pomen izrazov
Nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije ter
zasebni zavodi in gospodarske organizacije,
ki opravljajo dejavnost na razpisnem področju (v nadaljevanju: upravičene osebe).
Javni zavodi so pravne osebe, registrirane za opravljanje javne službe s področja
kulturne dediščine.
Posamezniki so samostojni ustvarjalci na
področju kulturne dediščine in ostale fizične
osebe, ki delujejo na razpisnem področju.
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota in bo izveden v letu 2007. Vsebino
in celotni obseg projekta je moč razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta je znesek, ki naj bi ga za
izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati višine 10% razpoložljivih sredstev
predvidenih v razpisni dokumentaciji.
Prav tako ne sme zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta presegati
70% vseh predvidenih stroškov prijavljenega projekta.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta prikazanih v

finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki)).
3. Razpisno področje
Razpis se nanaša na področje kulturne dediščine in obsega naslednje možne
projekte:
a) promocija – razstavna dejavnost (priprava, realizacija in promocija razstave),
b) podporni projekti na področju varstva
kulturne dediščine (projekti, ki prispevajo k
varstvu in dodatnemu dvigu kvalitete varstva
kulturne dediščine);
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
4.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki
izpolnjujejo naslednje razpisne pogoje:
– so pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulturne dediščine v Sloveniji kot osnovne dejavnosti
Obvezno dokazilo: izjava, da je predlagatelj registriran za izvajanje osnovne dejavnosti na razpisnem področju – to je: dejavnost muzejev ali varstvo kulture dediščine ali
arhivske dejavnosti v Republiki Sloveniji
– ali posamezniki, ki delujejo na razpisnem
področju in imajo stalno bivališče v RS
Obvezno dokazilo: seznam referenc posameznika na razpisnem področju v letu
2006;
– da prijavijo projekt, ki bo v celoti realiziran v letu 2007
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo projekt v celoti realiziran v letu 2007;
– da zagotavljajo dostopnost projektov
javnosti
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo v primeru izbora omogočil javno dostopnost projekta ali rezultatov projekta;
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v preteklih letih, izpolnjevali vse svoje obveznosti do ministrstva
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o
izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva v preteklih letih. Resničnost izjave
se ugotavlja na podlagi dokumentacije, ki jo
za pogodbene stranke hrani ministrstvo;
– ne prijavljajo vsebin, ki so že bile izbrane na javnih pozivih za leta 2007 – 2009,
oziroma na projektnih razpisih ministrstva
za leto 2007
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da projekt ni bil izbran na javnem pozivu ali
projektnem razpisu ministrstva za obdobje
2007-2009;
– ne prijavljajo projektov, izbranih na razpisu Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti
Obvezno dokazilo: izjava, da predlagatelj
ne sodeluje na razpisu s projektom, ki je bil
izbran na razpisu Javnega sklada RS za
kulturne dejavnosti;
– zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 70% vseh
predvidenih stroškov in ne sme presegati višine 10% razpoložljivih sredstev predvidenih
na razpisnem področju
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja o
ne preseganju finančnega deleža;
– v primeru, da bo razstava dostopna
javnosti vsaj tri leta in je nakup opreme

nujno potreben za realizacijo, lahko izjemoma ministrstvo sofinancira tudi nakup nujne
opreme do višine 50% od celotne višine
zaprošenih sredstev
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da bo razstava dostopna javnosti vsaj tri
leta in je nakup opreme do višine 50% od
celotne višine zaprošenih sredstev nujno
potreben za realizacijo;
– ne prijavljajo investicij in investicijskega vzdrževanja
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da ne prijavlja investicij in investicijskega
vzdrževanja;
– ne prijavlja več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine
Obvezno dokazilo: izjava predlagatelja,
da ne prijavlja več kot enega projekta na
področju kulturne dediščine;
– v celoti in pravilno izpolnjenim prijavnim
obrazcem za projekt morajo biti priložene
vse obvezne priloge navedene v točki 7.
4.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje vlog, ki jo izmed
uradnikov, zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za kulturo, imenuje minister za področje, ki je predmet razpisa.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala zavrženje vlog neupravičenih prijaviteljev
ter nepopolnih in prepoznih vlog. Vloge, ki
niso pravočasne, ali niso popolne, ali jih ni
vložila upravičena oseba, zavrže minister
s sklepom.
Ministrstvo lahko v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in že
po izdani dokončni Odločbi o izboru projekta
izvajalca spremeni odločitev in z izvajalcem
ne sklene pogodbe. Prav tako lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (ne realizacija
projekta) v letu 2007 razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev.
5. Razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– kakovosten in prepoznaven projekt;
– stopnja celovitosti vsebine in zaokroženosti projekta;
– izkazovanje ciljev, ki presegajo lokalne interese in predvidena prepoznavnost
v slovenskem kulturnem prostoru in/ali v
mednarodni javnosti;
– realno finančno ovrednoten in uravnotežen projekt;
– predvidena dostopnost projekta javnosti (število obiskovalcev, udeležencev);
Strokovna komisija bo pravočasne, popolne in vloge, ki jih je podala upravičena oseba,
ki izpolnjuje v razpisu določene pogoje, obravnavala na podlagi razpisnih kriterijev. Na podlagi predloga strokovne komisije minister izda
o ustreznih vlogah odločbo, s katero odloči
katere kulturne projekte se sprejme v financiranje ter v kakšnem deležu in katere ne.
6. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za premično kulturno
dediščino bo pregledala izpolnjevanje razpis
nih kriterijev.
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V sofinanciranje bodo predlagani tisti
projekti predlagateljev, ki bodo v postopku
izbire ocenjeni oziroma ovrednoteni višje in
glede na ovrednotene kriterije, dosegli najmanj 35 točk.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji.
Število točk za posamezni razpisni kriterij
je 0 točk (neustrezno), 5 točke (dobro) ali 10
točk (odlično).
Najnižji seštevek točk za posamezni projekt, ki pomeni uvrstitev v izbor, je 35 točk.
Najvišje možno število prejetih točk za posamezni projekt je 50 točk.
Ocenjevanje projektov bo potekalo opisno po naslednji opisni vrednostni lestvici:
zelo kakovostno (50 točk), kakovostno (45
in 40 točk), ustrezno (35 točk), nezadovoljivo (0–30 točk).
Višina odobrenih sredstev za projekt bo
odvisna od višine prejetih točk in števila
projektov, uvrščenih na seznam odobrenih
projektov.
7. Obvezne priloge
Izpolnjenemu prijavnemu obrazcu z obveznimi dokazili morajo biti predložene naslednje obvezne priloge:
– vsebinska obrazložitev predlaganega
projekta;
– reference predlagateljev projekta na
področju kulturne dediščine (za leto 2006);
– podpisana izjava navedenega avtorja
ali avtorske skupine o sodelovanju pri predlaganem projektu;
– podpisano, žigosano in datirano strokovno mnenje pristojnega izvajalca javne
službe na področju varovanja kulturne dediščine o predlaganem projektu;
– podpisana, žigosana in datirana izjava
sofinancerja o deležu, ki ga zagotavlja za
realizacijo predlaganega projekta;
– natančna razčlenitev finančne zgradbe
predlaganega projekta (specifikacija materialnih stroškov, avtorskih honorarjev in ostalih stroškov na dodatnem listu, s priloženimi
ponudbami);
8. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev: okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet projektnega razpisa JPR26 – KD-2007, znaša
150.000 EUR za predvidoma 20 – 25 izbranih predlagateljev.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena proračunska sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu 2007 oziroma
v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2007 in 2008.
10. Razpisni rok: razpis JPR26-KD-2006
se prične 9. 3. 2007 in zaključi 10. 4. 2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec 1 (identifikacijski obrazec),
– prijavni obrazec 2 (kontrolni obrazec),
– prijavni obrazec 3 (izjave o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na razpisu),
– prijavni obrazec 4 (prijavni obrazec za
projekt),
– vzorec ocenjevalnega lista.
Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjene prijavne obrazce,
– obvezna dokazila:
– podpisane in ožigosane izjave predlagatelja o izpolnjevanju pogojev (v primeru posameznikov samo podpisane),

– zahtevane obvezne priloge.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami (vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure ter v sredo
od 9. do 12. ure in od 14. do 16. ure).
Razpisno dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.kultura.gov.si, kjer najdejo tudi
vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in podzakonski akti,
imena članov strokovnih komisij ipd.).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava predlogov
12.1. Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu za razpisno področje in vrsto
projekta ter mora vsebovati vse obvezne
priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana do 10. 4. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti kuverti z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni
razpis 2007 z obvezno navedbo razpisnega področja (kulturna dediščina) in oznako
JPR26-KD-07. Na hrbtni strani kuverte mora
biti navedba predlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
12.2. Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 10. 4. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
12.3. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisna dokumentacija in so
naštete v točki 11.
12.4. Dopolnjevanje vlog je možno le v
razpisnem roku z nujno oznako, na katero
se dopolnitev nanaša.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema pogoje, kriterije in vsa določila
razpisa in razpisne dokumentacije.
13. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge predlagateljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba;
– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v času uradnih ur ministrstva je Vida Koporc Sedej, višja svetovalka I.
Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure. Ministrstvo
priporoča, da se predlagatelji z vprašanji
glede razpisa obrnejo na pristojno uslužbenko ministrstva (tel. 01/369-59-50 ali e-pošta:
Vida.Koporc@gov.si).
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe se lahko seznanijo z
razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva (Maistrova 10, 1000 Ljubljana), kot je
navedeno pod točko 11.
16. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Ministrstvo bo predlagatelje o predlogu
za izbor projektov obvestilo in jih pozvalo k predložitvi njihovih mnenj o predlogu
predvidoma v enem mesecu po zaključku
odpiranja vlog, ki se bo pričelo predvidoma
12. 4. 2007.
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Ministrstvo bo izbralo predloge za sofinanciranje kulturnih projektov po postopku,
kot ga določa Pravilnik o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa in največ do vrednosti, določene s tem razpisom.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6405/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude za investicije
v povečanje energetske učinkovitosti
obstoječih večstanovanjskih stavb
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika, ki dodeljuje sredstva: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije, Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in
obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana, tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91
(nadalje: Ministrstvo).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
spremembe proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 126/06),
Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leto 2007 in 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06) in 12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06).
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je finančno spodbujanje učinkovite rabe energije
v obstoječih večstanovanjskih stavbah z
najmanj 9 stanovanji oziroma posameznimi deli. Podprti bodo ukrepi, ki omogočajo znatne prihranke toplote za ogrevanje
stavb ter izboljšujejo bivalne pogoje. Ti
ukrepi so v nadaljevanju opredeljeni pod
oznako A, B in C.
Do finančne spodbude so upravičene
fizične osebe, ki so etažni lastniki stanovanj
in poslovnih prostorov v večstanovanjski
stavbi v Republiki Sloveniji. Pravne osebe, ki so lastniki stanovanjskih in poslovnih prostorov, niso upravičene do finančne
spodbude, čeprav so udeleženi v investiciji
glede na svoj solastniški delež.
Na javnem razpisu so lahko podprti naslednji investicijski ukrepi:
A) Sistem razdeljevanja in obračunavanja stroškov za toploto
Finančne spodbude se bodo dodeljevale za nabavo in montažo opreme, potrebne
za uvedbo sistema za delitev in obračun
stroškov za toploto v večstanovanjskih
stavbah po dejanski rabi. Pri tem mora biti
upoštevan Pravilnik o načinu delitve in obračunu stroškov za toploto v stanovanjskih
in drugih stavbah z več odjemalci (Uradni
list RS, št. 52/05) s pogojem, da morajo biti
delilniki vgrajeni v najmanj 90% odjemnih
enot (90% ogrevanih površin stavbe).
Izvedba projekta se dokazuje z računi o
izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju
od 1. 10. 2006 do vložitve vloge, in s kopijo dogovora o načinu obračuna stroškov v
skladu z zgoraj omenjenim pravilnikom ali
drugega ustreznega akta, sklenjenega med
etažnimi lastniki.
B) Vgradnja termostatskih ventilov in
hidravlično uravnoteženje ogrevalnega
sistema
Razpis se nanaša na obstoječe večstanovanjske stavbe, katerih gradnja je bila
pričeta pred letom 2003.
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Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo kombinacije dveh ukrepov:
vgradnjo termostatskih ventilov na ogrevala
(razen v primeru, da so bili ti že predhodno
vgrajeni) in izvedbo hidravličnega uravnoteženja celotnega ogrevalnega sistema v
stavbi. Samo za vgradnjo termostatskih
ventilov ali samo za izdelavo projektne
dokumentacije brez izvedbe hidravličnega
uravnoteženja finančna spodbuda ni možna.
Izvedba se dokazuje z računi o izvedbi,
ki morajo biti izstavljeni v obdobju od 1. 10.
2006 (za projektno dokumentacijo lahko po
1. 1. 2006) do vložitve vloge, in s poročilom
o pregledu delovanja sistema oziroma s
protokolom izvajalca o meritvah in nastavitvah radiatorskih ventilov in regulatorjev
diferenčnega tlaka.
Izvedba vgradnje termostatskih radiatorskih ventilov in hidravličnega uravnoteženja obsega:
– izdelavo projektne dokumentacije,
– če niso vgrajeni, vgraditev termostatskih radiatorskih ventilov s prednastavitvijo
pretoka,
– vgradnjo regulatorjev diferenčnega
tlaka v dvižne vode, če razlika tlaka črpalke (dobavna višina) pri katerem koli pretoku preseže 25 kPa,
– prednastavitev pretokov na radiatorskih termostatskih ventilih po projektu,
– hidravlično uravnoteženje,
– izdelavo poročila o pregledu delovanja hidravlično uravnoteženega sistema ali
protokol o meritvah in ročnih nastavitvah
radiatorskih ventilov in regulatorjev diferenčnega tlaka.
Projektna dokumentacija, ki mora zagotavljati izpolnitev zgoraj navedenih zahtev,
mora vsebovati:
– pregled obstoječega ogrevalnega sistema in primerjavo s projektom o izvedbi
obstoječega sistema (popis dejansko vgrajenih ogreval, obstoječih termostatskih in
zapornih ventilov na povratku, obtočnih črpalk in drugih elementov z vplivnimi parametri delovanja),
– izračun pretoka na termostatskih radiatorskih ventilih in določitev prednastavitve
ventilov. Pri tem morajo imeti termostatski
radiatorski ventili avtoriteto večjo od 0,3,
– popis materiala in specifikacijo del,
– shemo dvižnih vodov, ki vključuje:
oznake radiatorjev s pripadajočimi termostatskimi ventili, prednastavitve termostatskih radiatorskih ventilov, oznake dvižnih
vodov in regulatorjev diferenčnega tlaka s
pripadajočimi dimenzijami in nastavitvami.
C) Toplotna zaščita starejše večstanovanjske stavbe
Razpis se nanaša na stavbe, za katere
se dokazuje pričetek gradnje pred letom
1981.
Pogoj za dodelitev finančne spodbude
je izvedba toplotne zaščite na gradbenih
konstrukcijah v obsegu najmanj 100 m2 površin (glejte tabelo spodaj).
Finančne spodbude se bodo dodeljevale za izvedbo investicij v skladu s pogoji razpisa, kar se dokazuje s projektno
dokumentacijo in z računi za material in o
izvedbi, ki morajo biti izstavljeni v obdobju
od 1. 10. 2006 do vložitve vloge. Toplotna
zaščita (izolacija) se nanaša na konstrukcije zunanjega ovoja stavbe, ki se sanirajo
v skladu s kriteriji, kot so navedeni v naslednji tabeli:
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Gradbena konstrukcija

Informativna
debeline
toplotne
izolacije

Normativna
toplotna
prehodnost Umax

Finančna
spodbuda

cm

W/m2K

EUR/ m2

1. zunanje stene

8

0,40

2. strop proti neogrevanemu podstrešju

20

0,25

3. streha nad ogrevanim podstrešjem

20

0,20

4. strop nad neogrevano kletjo

6

< 0,50

5. vgradnja zasteklitve

-

1,10

6. zamenjava oken

-

1,40

4. Navedba osnovnih pogojev za kandidiranje na javnem razpisu in meril, s pomočjo katerih se med tistimi, ki izpolnjujejo
pogoje, izberejo prejemniki sredstev
Vlogo na razpis vloži upravnik, ki upravlja
s stavbo v skladu s prvim odstavkom 48.
člena Stanovanjskega zakona (Uradni list
RS, št. 69/03), lahko pa tudi individualni lastnik večstanovanjske stavbe (ne pa lastnik
posameznega dela stavbe).
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po zaporedju predložitve popolnih vlog. Postopek bo voden
v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06). Dopolnitev vloge bo možna
samo enkrat.
V primeru, kjer so investitorji fizične in
pravne osebe in investicija v dokumentaciji
vloge ni podana za vsakega posebej, se
finančna spodbuda dodeli na osnovi solastniških deležev stavbe, ki pripadajo fizičnim
osebam.
Za izvedbo ukrepov pod tč. 3.A se celotna finančna spodbuda določi na osnovi
vrednosti 8 EUR za vsak vgrajen delilnik na
ogrevalo (v primeru razdeljevanja z merilniki
toplote največ 40 EUR na stanovanje). Ne
glede na to celotna finančna spodbuda ne
more presegati 30% vrednosti, izkazane z
računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.
Za izvedbo ukrepov pod tč. 3.B se celotna finančna spodbuda določi na osnovi
seštevka vrednosti:
– za vgradnjo termostatskih ventilov in hidravlično uravnoteženje v vrednosti 20 EUR
na ogrevalo, vendar ne več kot 30% vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v
skladu s projektno dokumentacijo, in
– za izdelavo projektne dokumentacije
v znesku, dobljenem s seštevkom vrednosti 1 EUR na ogrevalo in 5 EUR na dvižni
vod ogrevalnega sistema, vendar ne več kot
50% računa (izstavljenega po 1. 1. 2006) za
izdelavo projektne dokumentacije.
V primeru izvedbe ukrepa pod tč. 3.C se
celotna finančna spodbuda izračuna glede
na bruto površino izvedbe toplotne zaščite
s seštevkom finančnih spodbud za posamezno gradbeno konstrukcijo, kot je določeno
v tabeli v točki 3.C. Ne glede na to celotna
finančna spodbuda ne more presegati 20%
vrednosti, izkazane z računi o izvedbi investicije v skladu z razpisom.
Prejemnik finančne spodbude ima obveznost, da bo spremljal porabo energije
v stavbi. Za dve ogrevalni sezoni po sklenitvi pogodbe o finančni spodbudi bo, ne
da bi bil izrecno pozvan ali pa na posebno
zahtevo Ministrstva, Ministrstvu posredo-

5

25

val letno bilanco porabe energije v stavbi s
podatki o učinkih ukrepov na rabo energije
v stavbi. Poleg tega bo v obdobju dveh let
po sklenitvi pogodbe o finančni spodbudi
Ministrstvu omogočil kontrolni ogled izvedbe investicije. V nasprotnem primeru bo
moral Ministrstvu, na prvi poziv, vrniti vsa
dodeljena sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: za finančne spodbude se iz Sprememb proračuna RS za leto 2007 na proračunski postavki
5539 namenja okvirno 205.000 EUR.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: v obdobju od 1. 6. do 31. 12. 2007 na podlagi pogodbe o finančni spodbudi.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev
Na posameznem odpiranju bodo odprte prispele vloge, ki bodo oddane na pošti
za prvo odpiranje do 3. 5. 2007, nato do
3. 7. 2007, 4. 9. 2007 in 2. 10. 2007, vendar
najkasneje do roka, ki bo določen v objavi
o porabi sredstev razpisa. Za pravilno vloženo vlogo šteje pravočasno oddana vloga
v pravilno označeni zaprti ovojnici, in sicer
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana. V levem spodnjem kotu ovojnice
mora biti jasno označen pripis “Vloga za finančno spodbudo JR-ST 2007- Ne odpiraj!”
in v levem zgornjem kotu mora biti naveden
polni naslov vlagatelja.
Prosilci morajo vloge oddati na poštah
na okencih za strojno sprejemanje vlog,
po možnosti priporočeno, tako da bo iz
poštnega žiga razviden datum, ura in minuta predložitve vloge na pošti. Kolikor
natančen čas oddaje ne bo razviden, se
upošteva oddaja ob 24. uri. V primeru prispetja večjega števila vlog z enakim časom
oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s
komisijskim žrebom.
Neustrezno dostavljene ali označene
vloge ne bodo uvrščene v vrstni red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
prosilcem.
8. Datumi odpiranja za dodelitev sredstev: vse pravilno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve. Datumi pričetka
posameznih odpiranj so naslednji: prvo dne
4. 5. 2007 in naslednja, ki se bodo izvajala
do porabe sredstev, dne: 5. 7. 2007, 6. 9.
2007 in 4. 10. 2007. Odpiranje, ki ne bo
javno, bo potekalo v prostorih Ministrstva
za okolje in prostor, Sektor za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije,
Dimičeva 12, Ljubljana.
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9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa,
je 45 dni od izvedbe odpiranja vlog.
10. Kraj in čas, kjer zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: dostopna
je na spletni strani Ministrstva: www.gov.
si/aure. Naročite jo lahko tudi s pisnim
zahtevkom na naslov Ministrstva ali po
faksu 01/300-69-91 do roka, ki velja za
predložitev vlog.
11. Dodatne informacije o razpisu lahko dobite po tel. 01/300-69-94 vsak ponedeljek in sredo od 9. do 12. ure. Nasvet pri
pripravi investicije glede vrste in tehnične
izvedbe ukrepov lahko dobite pri energetskih svetovalcih. Informacije o urniku
delovanja svetovalnih pisarn in za dogovor o obisku so v prilogi razpisne dokumentacije.
Ministrstvo za okolje in prostor

Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem
listu RS objavljeni tudi 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:
Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta:
marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Št. 430-16/2007/1
Ob-6447/07
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, št. 39/06
in 5/07), na podlagi usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije v obliki Zakona o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Bosne
in Hercegovine (Uradni list RS, št. 17/96,
MP 4/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Svetom
ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list RS, št. 69/00, MP 17/00),
na podlagi Protokola petega zasedanja
Skupnega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo ter Bosno in Hercegovino z dne
14. 10. 2003, Protokola šestega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, ki je
bil podpisan 13. aprila 2006 v Sarajevu
in ANEKS-a k Protokolu šestega zasedanja skupnega odbora za znanstveno in
tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, 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 izvajanja drugega
leta znanstvenoraziskovalnih projektov
med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino v letih 2007–2008
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 raziskovalcev
in raziskovalcev Bosne in Hercegovine, ki
izvajajo skupne raziskovalne projekte in

sicer krajših obiskov do 14 dni in daljših
obiskov do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v BiH,
– stroške bivanja za raziskovalce iz BiH
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***), vendar največ do 100 evrov
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 raziskovalce iz
BiH ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in 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. V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja
v Sloveniji povrne znesek v višini največ
do 1252 evrov mesečno;
– raziskovalcem iz Bosne in Hercegovine 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 do 31. marca 2008.
Na javni razpis se lahko prijavijo samo
tiste organizacije, ki so že izvajale projektno sodelovanje v prvem letu, od 1. aprila
2006 do 31. decembra 2007.
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, ki ga izpolni samo slovenski prijavitelj. Prijava na razpis mora
biti predložena samo v pisnem izvodu v
slovenskem jeziku.
6. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 41.729 evrov.
Sofinanciranje v letih 2007do 2008
je vezano na sprejem finančnega načrta
agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje
po predmetnem javnem razpisu.
7. Čas izvajanja predmeta razpisa je
od 1. 1. 2007 do 31. marec 2008.
8. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne
odpiraj, vloga na javni razpis za sofinanciranje izvajanja drugega leta znanstvenoraziskovalnih projektov med Republiko
Slovenijo in Bosno in Hercegovino v letih
2007–2008«, morajo prijavitelji dostaviti v
zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja
na naslov: Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana.
9. Rok za predložitev prijav: 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, 30. marca 2007 do 12. ure.
10. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija
agencije.

Št. 430-15/2007-2
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Na podlagi tretjega odstavka 10. in
11. člena Pravilnika o (so)financiranju temeljnih, aplikativnih in podoktorskih raziskovalnih projektov (Ur. l. RS, št. 73/06
– v nadaljnjem besedilu: pravilnik), drugega odstavka 5. točke Javnega razpisa
za (so)financiranje tematsko usmerjenih
in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 (Ur. l. RS,
št. 74/06 in Usmeritev za izvedbo javnega razpisa za dodatno (so)financiranje
tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov
in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih)
raziskovalnih projektov v letu 2007, št.
630-2/2007/1 dne 27. 2. 2007, ki jih je
izdal minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo ter v zvezi z 12. členom
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 96/02 in 115/06) in v
skladu z Metodologijo ocenjevanja prijav
za (so)financiranje tematsko usmerjenih
in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2007 – dodatni razpis, št.
430-15/2007-1 z dne 2. 3. 2007, Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, objavlja
dodatni javni razpis
za (so)financiranje tematsko
usmerjenih in splošnih temeljnih in
aplikativnih raziskovalnih projektov
in podoktorskih (temeljnih in
aplikativnih) raziskovalnih projektov v
letu 2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa
2.1. Predmet javnega razpisa (v nadaljevanju besedila: razpis) je (so)financiranje
izvajanja:
a) tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov. Teme za tematsko usmerjene raziskovalne projekte so definirane v Usmeritvah
za izvedbo javnega razpisa za dodatno
(so)financiranje tematsko usmerjenih in
splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih
in aplikativnih) raziskovalnih projektov v
letu 2007 (v nadaljnjem besedilu: Usmeritve), ki jih je izdal minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
b) podoktorskih projektov za gospodarstvo.

Stran

1574 /

Št.

21 / 9. 3. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

2.2. Področja razpisa in okvirna letna sredstva:
Znanstveno področje
Naravoslovno-matematične vede
Tehniške vede
Medicinske vede
Biotehniške vede
Družboslovne vede
Humanistične
Interdisciplinarna področja
Skupaj
Okvirna sredstva razpisa za leto 2007 so
967.500 EUR.
3. Cilji razpisa
Cilji razpisa so izvedba:
– temeljnih in aplikativnih raziskovalnih
projektov (tematski in splošni),
– podoktorskih projektov za gospodarstvo,
kot so opredeljeni v 3. točki Javnega razpisa za (so)financiranje tematsko
usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov, aplikativnih in
podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov v letu 2006 (Ur. l. RS,
št. 74/06, z dne 14. 7. 2006, Ob-20355/06;
v nadaljnjem besedilu: osnovni razpis) in v
Usmeritvah.
4. Pogoji: na ta razpis se lahko prijavijo
samo prijavitelji, ki niso uspeli na osnovnem
razpisu v skladu z drugim odstavkom 5. točke osnovnega razpisa, ki pravi: »Agencija
bo lahko objavila še en razpis, ki bo vsebinsko povezan s tem razpisom. Agencija bo
prijaviteljem, ki niso uspeli na tem razpisu,
posredovala pisne komentarje in predloge
recenzentov. V drugem razpisu bo obravnavala samo popravljene in dopolnjene pred
loge projektov, ki so jih prijavitelji že prijavili
na prvem razpisu in so jih v prijavi za drugi
razpis popravili oziroma dopolnili.«.
4.1 Temeljni in aplikativni projekti: prijavitelji, ki so na osnovnem razpisu prijavili
manjši projekt (tip B) ali večji projekt (tip A),
lahko na tem razpisu kandidirajo samo v
okviru kategorije manjših projektov (tip B).
Prijavitelji, ki so se na osnovni razpis
prijavili v okviru kategorije večjih projektov
(tip A), morajo v prijavni vlogi na ta razpis
opredeliti, v kolikšni meri bo projekt lahko
izveden v okviru kategorije manjših projektov (tip B).
4.2. Podoktorski projekti: prijavitelji, ki so
na osnovnem razpisu prijavili podoktorski
temeljni ali aplikativni projekt, lahko na tem
razpisu kandidirajo samo v okviru kategorije
podoktorskih projektov za gospodarstvo, razen na področjih medicinskih ved in humanistike ali pa v primeru, da je podoktorand
tujec, ko ti projekti lahko ostanejo podoktorski temeljni ali aplikativni projekti. Če je
podoktorand tujec, ga strokovno telo v evalvacijskem postopku obravnava ločeno.
Če je prijavitelj temeljnega ali aplikativnega projekta (tip A ali tip B) v osnovnem
razpisu ustrezal tudi pogojem podoktorskega projekta za gospodarstvo, lahko v okviru
dodatnega razpisa, namesto v kategoriji B,
kandidira v kategoriji podoktorskih projektov
za gospodarstvo.
Prijavitelji, ki se bodo v dodatnem razpisu
na novo odločili za prijavo v okviru kategorije podoktorskih projektov za gospodarstvo,
morajo prijavno vlogo na dodatni razpis
opremiti s podpisom zastopnika gospodarske družbe ali njegovega pooblaščenca in
navesti glavne spremembe podoktorskega
projekta.

%
20
31
11
12
8
13
5
100

Okvirna sredstva (EUR)
387.000
599.850
212.850
232.200
154.800
251.550
96.750
1,935.000

4.3 Na dodatni razpis se lahko prijavijo
tudi tisti prijavitelji, ki so bili v osnovnem
razpisu izločeni po prvi fazi ocenjevanja na
podlagi ocene B1 za vsebino predloga, kot
spodnja petina projektov v svoji kategoriji.
4.4 Na dodatni razpis se ne morejo prijaviti tisti prijavitelji, ki v osnovnem razpisu
niso izpolnjevali pogojev ter so bili izločeni iz
nadaljnjega postopka ocenjevanja in katerih
prijave so bile zavržene s sklepom. Prav
tako se na dodatni razpis ne morejo prijaviti
prijavitelji, ki so že bili izbrani v okviru osnovnega razpisa s sklepom Upravnega odbora
agencije za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2006.
4.5. Prijavo morajo podpisati vodja projekta in pooblaščena oseba prijavitelja ter
pooblaščena oseba gospodarske družbe pri
podoktorskih projektih za gospodarstvo.
5. Merila za izbiro: evalvacijski pogoji,
kriteriji, kazalci in merila za ocenjevanje predlogov projektov so definirani v pravilniku in
v Metodologiji ocenjevanja prijav za javni
razpis za (so)financiranje tematsko usmerjenih in splošnih temeljnih in aplikativnih raziskovalnih projektov in podoktorskih (temeljnih in aplikativnih) raziskovalnih projektov
v letu 2007 – dodatni razpis (v nadaljnjem
besedilu: Metodologija). Oba dokumenta sta
sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Okvirna višina sredstev dodatnega
javnega razpisa in financiranje projektov:
obseg razpoložljivih sredstev je opredeljen s
proračunom Republike Slovenije in s finančnim načrtom agencije. Realizacija tega razpisa za leto 2007 je predvidena v okvirnem
obsegu 967.500 EUR v skladu s proračunskimi možnostmi.
6.1. Okvirni razrez sredstev po znanstvenih vedah je definiran v Usmeritvah.
6.2. Glede na obseg razpoložljivih sredstev ter glede na okvirni razrez sredstev po
znanstvenih vedah in okvirni razrez sredstev
glede na vrsto projekta je v okviru razpisa
določeno naslednje število posameznih vrst
projektov po znanstvenih vedah:

7. Čas trajanja projektov
7.1 Predvideni začetek (so)financiranja
(izvajanja) projektov je 1. 7. 2007.
7.2 Izbrane projekte bo agencija
(so)financirala do treh let, razen podoktorskih raziskovalnih projektov, ki bodo
(so)financirani dve leti.
8. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave, način predložitve prijave ter
opremljenost prijav
8.1 Prijava na javni razpis mora biti oddana v slovenskem in angleškem jeziku in
mora vsebovati v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec: Prijavna vloga za
(so)financiranje raziskovalnih projektov –
dodatni razpis (Obrazec: ARRS-ZV-JR-DODATPROJ-2007).
8.2. Prijavitelj mora poslati prijavni obrazec v elektronski obliki na naslov: razpis-raziskovalni-projekti-2007@arrs.si ter v pisni
obliki en slovenski in en angleški izvod v
zaprti ovojnici z oznako “Ne odpiraj – Razpis
za raziskovalne projekte – znanstvena veda:
(navedite vedo)” na naslov: Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku oddane v obeh oblikah, v
pisni obliki in po elektronski pošti, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prijave, oddane po elektronski pošti, morajo prijavitelji poslati na elektronski naslov
za vsak projekt posebej le z enim posredovanim sporočilom.
8.3. Pisne in elektronske prijave morajo
prispeti na navedena naslova do vključno
10. 4. 2007 do 12. ure, ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke.
8.4. V postopku za izbor projektov bo
agencija obravnavala prijave, ki vsebujejo
vse z razpisom in obrazcem zahtevane podatke in ki prispejo na agencijo v roku, določenem s tem razpisom.
8.5. Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav komisija za odpiranje prijav ne
bo obravnavala in bodo neodprte vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
9. Datum odpiranja prijav
Odpiranje prijav bo na Javni agenciji za
raziskovalno dejavnost Republike Slovenije,
Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni sobi v
I. nadstropju, dne 12. 4. 2007.
10. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji

Tip B

Podoktorski
projekti za
gospodarstvo

Naravoslovno-matematične vede

8

2

Tehniške vede

12

4

Medicinske vede

5

0

Biotehniške vede

6

1

Družboslovne vede

4

1

Humanistične

6

0

Interdisciplinarna področja

3

0

Skupaj

44

8

Znanstveno področje

Temeljni in
aplikativni
podoktorski projekti

1

1

2
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bodo obveščeni o izboru projektov do 15. 6.
2007.
11. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: prijavni obrazec je dostopen na spletni
strani agencije (http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi), prijavitelji pa ga lahko dvignejo od dneva objave do prijavnega roka v glavni pisarni
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
12. Dodatne informacije:
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani na spletnih straneh agencije http://www.arrs.gov.si oziroma
na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljub
ljana, na tel. 40-05 910, (za Naravoslovno-matematične vede Vanja Rodič; za tehniške vede dr. Boris Pukl; za medicinske vede
Marko Belavič; za biotehniške vede in interdisciplinarne projekte mag. Stojan Pečlin; za
družboslovne vede Alja Kastelic-Primc in za
humanistične vede Mateja Gašpirc).
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-6318/07
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS 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), Enotnega programskega
dokumenta Republike Slovenije 2004–2006,
ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji
(sklep Vlade RS, št. 915-13/2001-12 z dne
11. 12. 2003), Programskega dopolnila za
obdobje 2004–2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije
2004–2006 na seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje
2004–2006, ki jih je sprejel Nadzorni odbor
za izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 7. 6. 2005, Pravilnika o izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 5/07), Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za obdobje 2007–2013
in Načrta izvedbe Programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2007 in
2008, ki ga je sprejela Vlada RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4 z dne 23. 11. 2006,
Uredbe o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne politike v Republiki Sloveniji
(Ur. l. RS, št. 7/06), instrumenta ISU ESS,
ki ga je Programski svet posredniškega organa potrdil na 85. seji, dne 26. 2. 2007
in vseh nadaljnjih sprememb, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Ljubljana,
Rožna dolina, Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za izbor projektov zaposlitvenih
programov pri neprofitnih delodajalcih
v Republiki Sloveniji za leto 2007
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1001 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečanje
zaposlitvenih možnosti s subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljne skupine za najmanj eno leto s polnim delovnim
časom pri neprofitnih delodajalcih. Vsaka
zaposlitev predstavlja projekt. Posamezen
delodajalec se lahko prijavi le z eno vlogo
za največ pet projektov.

Cilji:
– spodbujanje ponovne socialne vključenosti in povečanje stopnje zaposlenosti
oseb iz ciljne skupine brezposelnih oseb,
– zmanjševanje stopnje tveganja revščine in
– povečevanje razširjenosti mreže socialnih in drugih (javnih) storitev, kot dopolnitev
institucionalnim socialnim storitvam predvsem na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji.
Poseben poudarek bo na horizontalni
politiki enakih možnosti (po spolu) in skladnemu regionalnemu razvoju.
3. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev
ciljnih skupin brezposelnih oseb, ki se soočajo z ovirami pri vstopu na trg dela oziroma
jim grozi socialna izključenost, kar predstavlja izvajanje Ukrepa 2.2.: Pospeševanje socialnega vključevanja znotraj 2. prednostne
naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in
Programskega dopolnila za obdobje 2004–
2006, in sicer aktivnosti: 2.2.2. Pomoč za
zaposlovanje.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Ciljna skupina:
Neprofitni delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta zaposlili brezposelno
osebo:
– dolgotrajno brezposelne osebe, ki so
že več kot dve let prijavljene na Zavodu
RS za zaposlovanje oziroma so skupaj z
vključitvijo v programe javnih del brez redne
zaposlitve več kot dve leti;
– brezposelne osebe z ugotovljeno zaposlitveno oviranostjo na zdravstvenem ali
socialnem področju (zaposlitveno oviranost
ugotovi komisija, ki jo imenuje direktor Zavoda in v kateri je predstavnik pristojnega
centra za socialno delo).
Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da je neprofitni delodajalec (neprofitni
delodajalec je po tem javnem razpisu tisti, ki
ima v ustanovitvenem aktu določen neprofitni značaj oziroma ki vrača vse dohodke v
osnovno dejavnost in ne deli dobička ter v
preteklem poslovnem letu ni več kot 30%
od celotnih prihodkov ustvarili na trgu), registriran za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom
– da v predpisanem obrazcu razpisne
dokumentacije opredeli in poda prikaz obsega sredstev financiranja celotnega projekta.
Pri tem upošteva celotne planirane stroške
zaposlitve novo zaposlene osebe/oseb. V
okviru celotne vrednosti projekta izkaže:
– lastno sofinanciranje projekta
– sofinanciranje v okviru javnega razpisa
– sofinanciranje lokalne skupnosti
Vsi trije viri financiranja morajo izkazovati
skupno planirano vrednost projekta.
5. Merila za izbor
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Merilo

1575
Število
točk

1. Ustreznost delovnega mesta – projekta glede na potrebe brezposelnih oseb iz ciljne
skupine podaktivnosti – potrdilo pristojne OS Zavoda

50 točk

2. Reference s področja zaposlovanja v okviru APZ – potrdilo pristojne OS Zavoda

10 točk

1. Zaposlitev bo realizirana na
območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 21/07)

30 točk

2. Zaposlitev bo realizirana na
območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 21/07)

20 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na
območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 21/07)

10 točk

Subvencionirana zaposlitev
pomeni nadaljevanje javnih
del (iz leta 2006 in 2007)

10 točk

Vloga predlagatelja je bila ob
predložitvi popolna
Maksimalno število točk

5 točk
105 točk

Minimalno število točk, da se
vloga izbere

55 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 55 točkami. V primeru večjega števila izbranih vlog od razpoložljivih
sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo
ocenjene z več točkami. V kolikor bo kljub
temu še vedno večje število vlog z enakim
številom točk, bo izbrana tista, ki je prej
prispela na javni razpis (po zaporedju prispetja vloge).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo
skupaj 996.494,92 €, od tega v letu 2007
500.000,00 € in v letu 2008 496.494,92 €.
Planirana višina sredstev
Skupaj

996.494,92 €

PP 3587 ESS – sredstva EU za ukrep 2.2

747.369,69 €

PP 3584 Lastna udeležba – Ukrep 2.2. ESS

249.123,23 €
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7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru podaktivnosti
Upravičeni stroški izvajalca (delodajalca) so: plača (1. bruto), stroški prevoza
na delo, stroški prehrane na delu in strošek predhodnega zdravniškega pregleda.
Subvencija za zaposlitev se izplačuje za
12 mesecev in lahko znaša v skupnem mesečnem znesku vseh upravičenih stroškov
največ do 750 €.
Subvencija za zaposlitev se izplačuje
mesečno za pretekli mesec na podlagi mesečnih zahtevkov delodajalcev. V zahtevku
delodajalec izkaže upravičene stroške za
predhodni mesec v celoti, subvencija pa se
mu izplača v višini največ 750 €.
Delodajalec k zahtevku priloži:
– Fotokopijo plačilne liste o izplačilu plače brezposelni osebi za predhodni mesec
najkasneje do 25. dne v naslednjem mesecu. K zahtevku predloži kopijo plačilne
liste, opremljeno z oznako »kopija enaka
originalu«in odtisom žiga ter z navedbo imena in priimka (velike tiskane črke) odgovorne osebe delodajalca ter s podpisom odgovorne osebe delodajalca. Fotokopiji plačilne
liste podpiše tudi brezposelna oseba, ki je
prejela plačo, z navedbo imena in priimka
(velike tiskane črke). K plačilni listi delodajalec priloži izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da je plačo in vse zakonsko
pripadajoče prispevke na plačo (1. bruto)
tudi plačal, navede zaporedno številko in
datum izpiska transakcijskega računa. Delodajalec hrani vsa dokazila o nastanku izdatka za upravičene stroške.
– Fotokopijo že plačanega računa za
opravljeno storitev predhodnega zdravniškega pregleda, ki mora biti opravljen pred
nastopom dela, opremljeno z izjavo »fotokopija enaka originalu« in odtisom žiga ter z
navedbo imena in priimka odgovorne osebe
(velike tiskane črke) in podpisom odgovorne
osebe. K fotokopiji računa priloži tudi izjavo,
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da je račun plačal, z navedbo zaporedne
številke in datuma izpiska transakcijskega
računa, ki dokazuje nastanek izdatka v ta
namen. Delodajalec hrani vsa dokazila o nastanku izdatka za upravičen strošek – plačilo računa.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za izbor projektov zaposlitvenih programov pri neprofitnih delodajalcih
v Republiki Sloveniji za leto 2007«
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se
oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno s povratnico na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. razpisne dokumentacije. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do: 12. ure 26. marca
2007 ali oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 26. marca 2007 do 24. ure
Vloge, ki bodo oddane po roku določenem za predložitev, bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
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9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje
osmih dni od roka, predvidenega za predložitev vlog, to je do 3. aprila 2007. Odpiranje
bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http//www.ess.gov.si. Razpisno
dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna
dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih
ur (od ponedeljka do četrtka od 8. od 15. ure
in v petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Vesna.Stepišnik@ess.gov.si.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, sofinancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno
financira Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in besedila: »Program delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje popolnosti nadzora in resničnosti
podatkov, posredovanih s strani izbranih
prejemnikov in upravičencev do pomoči
(sredstev), lahko tehnično, administrativno
in finančno kontrolo programa ali dokumentov izvajajo institucije Republike Slovenije in Evropske Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko
porabo proračunskih sredstev Republike
Slovenije in sredstev Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov
izvajanja ter učinkovitostjo programa in
posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže da bo nadzornim
organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost
in skladnost stroškov, sofinanciranih za
izvajanje izbranega programa; ali na kraju
samem omogočil vpogled v računalniške
programe, listine in postopke v zvezi z
izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovil
vse zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-6321/07
Na podlagi Zakona o izvrševanju proračuna RS 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), Enotnega
programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006, ki ga je sprejela Vlada RS na svoji 51. seji (sklep Vlade RS,
št. 915-13/2001-12 z dne 11. 12. 2003),
Programskega dopolnila za obdobje 2004–
2006, ki ga je sprejel Nadzorni odbor za
izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006
na seji dne 10. 12. 2003, sprememb Programskega dopolnila za obdobje 2004–
2006, ki jih je sprejel Nadzorni odbor za
izvajanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 na
seji dne 7. 6. 2005, Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja
(Ur. l. RS, št. 5/07), Programa ukrepov
aktivne politike zaposlovanja za obdobje
2007–2013 in Načrta izvedbe Programa
ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
leti 2007 in 2008,ki ga je sprejela Vlada
RS s sklepom, št. 11002-2/2006/4 z dne
23. 11. 2006, Uredbe o izvajanju postopkov porabe sredstev strukturne politike v
Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 7/06),
instrumenta ISU ESS, ki ga je Programski
svet posredniškega organa potrdil na 85.
seji, dne 26. 2. 2007 in vseh nadaljnjih
sprememb, Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta IX/6, objavlja
javni razpis
za spodbujanje novega zaposlovanja
starejših 2
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta
IX/6, p.p. 2962 1001 Ljubljana (v nadaljevanju: Zavod).
2. Namen in cilji javnega razpisa
Namen javnega razpisa je povečevanje stopnje zaposlenosti starejših od 50
let, s spodbujanjem zaposlovanja v obliki
subvencije za zaposlitev. Vsaka zaposlitev
predstavlja projekt. Posamezen delodajalec se lahko prijavi le z eno vlogo za največ pet projektov.
Cilji:
– zaposlitev brezposelnih oseb, starejših od 50 let, za najmanj eno leto.
Poseben poudarek bo na horizontalni
politiki enakih možnosti (po spolu) in skladnemu regionalnemu razvoju.
3. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je subvencioniranje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb, ki so starejše od 50 let, kar
predstavlja izvajanje Ukrepa 2.4.: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti znotraj
2. prednostne naloge Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje Enotnega programskega dokumenta Republike Slovenije 2004–2006 in Programskega dopolnila
za obdobje 2004–2006, in sicer aktivnosti:
2.4.4. Razvoj novih virov zaposlovanja.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu
Ciljna skupina:
Delodajalci, ki bodo za obdobje najmanj enega leta zaposlili brezposelno
osebo starejšo od 50 let, prijavljeno v evidenci brezposelnih oseb Zavoda najmanj
3 mesece, ki jim jo bo posredoval Zavod.
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Pogoji, ki jih morajo vlagatelji izpolnjevati:
– da je pravna ali fizična oseba registrirana za opravljanje dejavnosti v Republiki
Sloveniji,
– da v obdobju zadnjih dveh let pri zaposlovanju ni kršil obveznosti do zaposlenih,
ki izhajajo iz delovno pravne zakonodaje in
kolektivnih pogodb,
– da v obdobju zadnjih dveh let ni kršil sprejetih obveznosti iz naslova prejetih
sredstev za izvajanje aktivne politike zaposlovanja,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečajnem ali likvidacijskem postopku,
– da ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve določene z zakonom,
– da v predpisanem obrazcu razpisne
dokumentacije opredeli in poda prikaz obsega sredstev financiranja celotnega projekta.
Pri tem upošteva celotne planirane stroške
zaposlitve novo zaposlene osebe/oseb. V
okviru celotne vrednosti projekta izkaže:
– lastno sofinanciranje projekta
– sofinanciranje v okviru javnega razpisa
Viri financiranja morajo izkazovati skupno planirano vrednost projekta.
5. Merila za izbor

pisne dokumentacije. Upoštevale se bodo
vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne službe Zavoda do: 12. ure 26. marca
2007 ali oddane na pošto s poštnim žigom
do vključno 26. marca 2007 do 24. ure.
Vloge, ki bodo oddane po roku določenem za odpiranje, bodo neodprte vrnjene
ponudniku.
Naročnik ne prevzema odgovornosti za
vloge, ki bodo poslane po pošti.
9. Odpiranje in ocenjevanje vlog
Odpiranje bo izvedeno v roku najkasneje
osmih dni od roka, predvidenega za predložitev vlog, to je do 3. aprila 2007. Odpiranje
bo javno.
Na odpiranju vlog strokovna komisija
ugotavlja popolnost vlog, skladno s točko
2.3. razpisne dokumentacije »Navedba potrebnih dokumentov«. Vlagatelja, katerega
vloga je nepopolna, se v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozove k dopolnitvi vloge.
Vloge, katere vlagatelj ne dopolni v skladu
s pozivom za dopolnitev vloge, komisija s
sklepom zavrže.
10. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 45 dni po datumu, ki je
določen za predložitev vlog.
11. Razpisna dokumentacija: razpisna
dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda: http://www.ess.gov.si. Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi
osebno v vložišču Centralne službe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna
dolina, Cesta IX/6, Ljubljana, v času uradnih
ur (od ponedeljka do četrtka od 8. od 15. ure
in v petek od 8. do 13. ure).
12. Informacije: vlagatelji lahko dobijo
dodatne informacije na zastavljena pisna
vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov:
Robi.Modrijan@ess.gov.si.
13. Obveščanje in informiranje
Izbrani vlagatelji, sofinancirani s sredstvi
Evropskega socialnega sklada morajo zagotoviti, da bodo vsi končni koristniki (zaposleni) obveščeni o sofinanciranju iz Evropskega socialnega sklada.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo skladno s predpisi ESS zaposlene ter
javnost informirali in obveščali o tem, da je
zaposlitev sofinancirana s strani Evropskega socialnega sklada in s strani Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.
Izbrani vlagatelji morajo zagotoviti, da
bodo prostori, kjer se bo izvajala zaposlitev,
opremljeni tako, da bo zagotovljena vidnost
logotipa EU in besedila: »Program delno
financira Evropska Unija« ter vidnost logotipa Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve in besedila: »Program delno financira Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve«.
14. Mehanizmi nadzora: za zagotavljanje
popolnosti nadzora in resničnosti podatkov,
posredovanih s strani izbranih prejemnikov in upravičencev do pomoči (sredstev),
lahko tehnično, administrativno in finančno
kontrolo programa ali dokumentov izvajajo
institucije Republike Slovenije in Evropske
Komisije, ki so pristojne za izvrševanje nadzora nad namensko porabo proračunskih
sredstev Republike Slovenije in sredstev
Evropskega socialnega sklada nad pravilnostjo postopkov izvajanja ter učinkovitostjo
programa in posameznih aktivnosti. Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže da
bo nadzornim organom predložil vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost,

Merilo

Število
točk

1. Ustreznost delovnega mesta – projekta glede na potrebe brezposelnih oseb iz ciljne
skupine podaktivnosti – potrdilo pristojne OS Zavoda

50 točk

2. Reference s področja zaposlovanja v okviru APZ – potrdilo pristojne OS Zavoda

10 točk

1. Zaposlitev bo realizirana na
območju A, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 21/07)

30 točk

2. Zaposlitev bo realizirana na
območju B, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 21/07)

20 točk

3. Zaposlitev bo realizirana na
območju C, v skladu s sklepom o določitvi in razvrščanju
območja z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v RS
ter določanja ukrepov aktivne
politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 21/07)

10 točk

Vloga predlagatelja je bila ob
predložitvi popolna

5 točk

Maksimalno število točk

95 točk

Minimalno število točk, da se
vloga izbere

50 točk

Točkovanje po merilih za izbor je natančneje obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Izbrane bodo vloge, ki bodo ovrednotene z najmanj 50 točkami. V primeru ve-

čjega števila izbranih vlog od razpoložljivih
sredstev bodo izbrane tiste vloge, ki bodo
ocenjene z več točkami. Kolikor bo kljub
temu še vedno večje število vlog z enakim
številom točk, bo izbrana tista, ki je prej
prispela na javni razpis (po zaporedju prispetja vloge).
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis, in obdobje financiranja
Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago za izvajanje aktivnosti znašajo skupaj 1.021.615,75 €, od tega v letu 2007
500.000,00 € in v letu 2008 521.615,76 €.
Planirana višina sredstev
Skupaj

1.021.615,76 €

PP 3648 ESS – sredstva EU za ukrep 2.4.

766.211,82 €

PP 3647 Lastna
udeležba – Ukrep 2.4.
ESS

255.403,94 €

7. Vrsta in višina stroškov, ki se krijejo v
okviru v okviru podaktivnosti
Upravičen strošek izvajalca (delodajalca)
je bruto plača (I. bruto). Bruto plača je seštevek neto plače in prispevkov delojemalca.
Subvencija za zaposlitev se izplačuje za
12 mesecev in znaša 60% dejanske bruto
plače za posamezni mesec oziroma največ
do 500 € mesečno (maksimalna višina subvencije/mesec je 500 €).
Subvencija za zaposlitev se izplačuje
mesečno za pretekli mesec na podlagi zahtevkov delodajalcev. V zahtevku delodajalec izkaže upravičene stroške za predhodni
mesec v celoti, subvencija pa se mu prizna
v višini 60% dejanske bruto plače oziroma
največ do 500 € za posamezni mesec.
Delodajalec k zahtevku priloži:
– Fotokopijo plačilne liste o izplačilu plače brezposelni osebi za predhodni mesec,
najkasneje do 25. dne v naslednjem mesecu. K zahtevku predloži kopijo plačilne liste
opremljeno z oznako »kopija enaka originalu« in odtisom žiga, z navedbo imena in
priimka odgovorne osebe delodajalca (velike tiskane črke) ter s podpisom odgovorne
osebe delodajalca. Fotokopijo plačilne liste
podpiše tudi brezposelna oseba, ki je prejela plačo, z navedbo imena in priimka (velike tiskane črke). K plačilni listi delodajalec
priloži izjavo, pod kazensko in materialno
odgovornostjo, da je plačo in vse zakonsko
pripadajoče prispevke na plačo (I. bruto) tudi
plačal, navede zaporedno številko in datum
izpiska transakcijskega računa. Delodajalec
hrani vsa dokazila o nastanku izdatka za
upravičene stroške.
8. Rok za oddajo vlog ter način predložitve vlog
Vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici,
označeni s polnim nazivom in naslovom vlagatelja ter vidno oznako: »Ne odpiraj – vloga
za Javni razpis za spodbujanje novega zaposlovanja starejših 2«
Vse vloge, ki bodo nepravilno označene,
bodo neodprte vrnjene vlagatelju.
Vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se
oddajo v zaprti ovojnici osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno s povratnico na
naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000
Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke III. raz-
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pravilnost in skladnost stroškov, sofinanciranih za izvajanje izbranega programa; ali na
kraju samem omogočil vpogled v računalniške programe, listine in postopke v zvezi z
izvajanjem ter za potrebe nadzora, poročanja in spremljanja programa zagotovil vse
zahtevane podatke.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-6174/07
Regionalni center za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi; Garancijska shema Rudnika
Zagorje v zapiranju (v nadaljevanju: RCR)
v sodelovanju z NLB Banko Zasavje, d.d.,
Trbovlje objavlja
razpis
za dolgoročne kredite ter garancije
za dolgoročne kredite za projekte
gospodarstva v občinah Hrastnik,
Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje
in Zagorje ob Savi
1. Predmet razpisa
Predmet tega razpisa so sredstva za dodelitev dolgoročnih kreditov, za katere bo
RCR dodeljeval garancije v višini 50% skupne vrednosti kreditov.
2. Pogoji za dodeljevanje
2.1. Dolgoročni krediti za razvoj gospodarstva v občinah Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob
Savi z možnostjo prezaposlitve delavcev
Rudnika Zagorje v zapiranju (RZVZ) ali
brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za
zaposlovanje
– Prosilec lahko vloži vlogo za kredit v
višini do 626.000 EUR.
– Doba vračanja kreditov je od 1 do 10
let v skladu z namenom kredita.
– Prosilec lahko pridobi moratorij na vračanje kredita od 6 do 12 mesecev.
– Pogodbena obrestna mera za kredite
je šestmesečni EURIBOR +0,9% na letni
ravni.
V primeru spremembe obrestne mere v
teku samega razpisa bo le-ta objavljena na
sedežu RCR.
– Prosilec mora imeti med viri financiranja zagotovljenih najmanj 30% lastnih
sredstev.
– Prosilec zavaruje prejeti kredit z garancijo RCR in z različnimi oblikami zavarovanj
v odvisnosti od stopnje rizičnosti.
– V primeru, da kreditojemalec prezaposli delavca RZVZ in dokaže s predložitvijo
M1/M2 obrazca, da je zaposlitev za nedoločen čas, se kreditojemalcu prizna premija
v višini 3.622,10 EUR oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. V primeru, da kreditojemalec zaposli za nedoločen
čas brezposelno osebo, ki je prijavljena kot
brezposelna na Uradih za delo Hrastnik,
Litija, Zagorje, Trbovlje in Laško pred zaposlitvijo najmanj tri mesece in to dokaže
z zahtevanimi dokazili, se kreditojemalcu
prizna premija v višini 1.811,05 EUR oziroma v večkratniku glede na število prezaposlitev. Prosilec mora prezaposliti delavce v
obdobju od izdaje sklepa o kreditu oziroma
garanciji do pogodbenega določenega roka
za poplačilo vseh kreditnih obveznosti. Kreditojemalec mora pred podpisom pogodbe
o premiji izročiti poleg M1/M2 obrazca in
potrdila o obdobju brezposelnosti (v primeru
zaposlitve delavcev, prijavljenih na Zavodu)
tudi izjavo, da v zadnjih dveh letih ni imel
trajno presežnih delavcev ter izjavo o številu
zaposlenih. Po poteku dveh let od podpisa
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pogodbe o premiji mora biti število zaposlenih delavcev pri investitorju večje oziroma
najmanj tolikšno, kot je bilo na dan podpisa
pogodbe. Skupna višina vseh premij, ki jih
lahko uveljavlja prejemnik kredita, ne sme
preseči 5% vrednosti kredita v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb, prijavljenih
na Zavodu RS za zaposlovanje, oziroma
10% vrednosti prejetega kredita v primeru zaposlovanja presežnih delavcev RZVZ.
Posamezna premija se ne deli, ampak je
določena v fiksnem znesku na novo delovno mesto, razen v primeru posojil, nižjih od
36.221 EUR, ko je premija določena v višini
5% oziroma 10% vrednosti kredita. Metodologija dodeljevanja premij je na vpogled na
sedežu RCR.
– Krediti so namenjeni ustvarjanju novih delovnih mest in splošnemu razvoju
okolja. Kreditojemalec oziroma investitor
ne bo omejen glede na sedež podjetja, v
eni izmed zgoraj naštetih občin ima lahko
le podružnico. Bistveno je, da se bodo
nova delovna mesta odpirala v lokalnem
okolju oziroma, da se bo dejavnost oziroma investicija, ki je predmet vloge, realizirala v občinah Hrastnik, Laško, Litija,
Radeče, Šmartno,Trbovlje ali Zagorje ob
Savi.
– Prosilec mora izpolniti predpisano vlogo za kredit oziroma garancijo.
2.2 Garancije
– Prosilec vloži vlogo za garancijo hkrati
z vlogo za kredit.
– Garancija ne more presegati 50% kredita, odobrenega pod pogoji pod točko 2.1.
tega razpisa.
– Prosilec zavaruje prejeto garancijo
RCR z različnimi oblikami zavarovanja v
odvisnosti od stopnje rizičnosti projekta.
– Celoten postopek obveznosti zavarovanja do banke in RCR izvede banka.
3. Nameni, za katere se dodeljujejo dolgoročni krediti in garancije
Krediti in garancije se dodeljujejo za naslednje namene:
– nakup strojev in opreme (stroji, orodja,
pisarniška oprema),
– nakup, gradnja ali prenova poslovnih
prostorov, pridobivanje projektne dokumentacije,
– nakup, ureditev in opremljanje zemljišča in pridobivanje projektne dokumenta
cije,
– stroški nematerialnih investicij (nakup
patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega tehničnega znanja).
Posojila niso namenjena poplačilu oziroma zamenjavi obstoječih posojil.
4. Splošni pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo samostojni
podjetniki, drugi zasebniki, vpisani v ustrezen register, gospodarske družbe, zadruge,
ki izpolnjujejo naslednji pogoj: imajo sedež
dejavnosti oziroma podružnico na območju
občin Hrastnik, Laško, Litija, Radeče, Šmartno, Trbovlje in Zagorje ob Savi.
Do pridobitve garancije oziroma kredita
niso upravičena:
– podjetja v težavah, ki so glede na določbe Zakona o finančnem poslovanju v prisilni poravnavi, stečaju ali likvidaciji ali so
kapitalsko neustrezna.
5. Kriteriji za dodelitev kredita in garancije
Pri obravnavanju vlog bodo upoštevani
predvsem:
– boniteta preteklega poslovanja oziroma kreditna sposobnost,

– načelo donosnosti, likvidnosti projekta
in ocena možnosti realizacije projekta,
– odpiranje novih delovnih mest (prezaposlitev rudniških delavcev oziroma brezposelnih, prijavljenih na Zavodu RS za zaposlovanje).
V primeru presežka vlog nad še razpoložljivimi sredstvi bodo ob upoštevanju ostalih
splošnih kriterijev imeli prednost pri dodelitvi
kredita in garancije prosilci:
– katerih višina lastnih sredstev med viri
financiranja projekta bo višja,
– katerih projekti bodo:
– razvojno naravnani (uvajanje novih
tehnologij, inovacije, nastop na novih in tujih
trgih, odpiranje novih delovnih mest, konkurenčnost),
– ekološko naravnani (varčevanje z
energijo, varovanje okolja),
– z boljšo boniteto,
– katerih investicija predstavlja naložbo v
dejavnost, za razvoj katere je izrecno izražen lokalni interes,
– ki bodo predvidoma prezaposlili več
delavcev RZVZ ali brezposelnih, prijavljenih
na Zavodu za zaposlovanje.
6. Stroški povezani s kreditom oziroma
garancijo
Stroški obdelave posamezne vloge znašajo 83,46 EUR in jih je potrebno poravnati
v osmih dneh po prejemu računa s strani
RCR.
Prosilci morajo ob podpisu pogodbe o izdaji garancije plačati 0,2% provizijo za izdano garancijo od vrednosti garancije oziroma
najmanj 5 EUR.
Banka zaračuna komitentom za vodenje
kredita nadomestilo v višini 0,2% letno od
stanja kredita oziroma najmanj 20,86 EUR
do vključno 4.200 EUR kredita oziroma najmanj 41,73 EUR nad 4.200 EUR kredita.
Ostali stroški povezani s kreditom oziroma garancijo so eventualni stroški zavarovanja v primeru zastave premičnin oziroma
nepremičnin.
7. Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije
Vsebina vloge za dodelitev kredita in
garancije je razvidna iz obrazca: Vloga za
dodelitev kredita in garancije, ki ga lahko
prosilci dobijo na Regionalnem centru za
razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi, Podvine 36.
Izpolnjene vloge z vso zahtevano dokumentacijo se lahko oddajo na Regionalnem
centru za razvoj, d.o.o., Zagorje ob Savi,
Podvine 36.
Obravnavale se bodo le vloge oddane na
izvirnih obrazcih.
8. Rok za prijavo
Rok za prijavo je odprt od dneva objave
razpisa do dneva porabe sredstev oziroma
do 31. 12. 2007.
9. Zavrnitev vloge
Vloga se formalno zavrne, kolikor:
– ne vsebuje zahtevane dokumentacije,
– je neustrezna (ne izpolnjuje splošnih
pogojev iz 4. točke tega razpisa).
10. Obdelava vlog
Ustrezne in popolne vloge bodo obravnavali pristojni organi RCR in banke enkrat
mesečno.
Vloge, ki bodo prispele po porabi sredstev oziroma po zaprtju razpisa, bodo ob
soglasju prosilca obravnavane v sklopu naslednjega razpisa.
RCR bo pisno seznanil prosilca z odločitvijo pristojnih organov v sedmih dneh po
sprejemu odločitve.
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11. Ostale informacije
Vse ostale informacije v zvezi s tem razpisom dobijo prosilci na sedežu RCR oziroma tel. 03/566-05-04, 03/566-05-05 in
03/566-05-06.
Regionalni center za razvoj, d.o.o.,
Zagorje ob Savi

– Ima doktorat znanosti s področja dejavnosti Inštituta,
– izkazuje mednarodne primerljive raziskovalne ali tehnološko-razvojne rezultate
v zadnjih petih letih (zaželene so izkušnje
s projekti EU),
– izkazuje sposobnost za organiziranje
in vodenje,
– aktivno obvlada vsaj en svetovni jezik
(znanje več jezikov je prednost) in
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določa
zakon ali ustrezen predpis.
Kandidat naj v svoji prijavi poleg dokazil
o izpolnjevanju razpisnih pogojev priloži:
– strateški načrt nadaljnjega razvoja INV
za obdobje 5 let;
– dokazilo o izobrazbi (fotokopija doktorske diplome),
– strokovno znanstveno bibliografijo,
– dokazilo o delovnih izkušnjah (kopija
delovne knjižice oziroma fotokopija druge
verodostojne listine, iz katere sta razviden
čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe);
– dokazilo o višjem znanju tujega jezika,
ki se izkazuje s certifikatom oziroma dokazilom o uspešno opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem
študiju, oziroma dokazilom, da se je šolal
v tujem jeziku, oziroma da v tujem jeziku
predava;
– kopijo potrdila o državljanstvu ali osebnega dokumenta (potne listine, osebne izkaznice).
Upravni odbor Inštituta za narodnostna
vprašanja bo kandidata imenoval za obdobje petih let, njegovo imenovanje pa potrdi
pristojni minister. O izidu razpisa bodo kandidati o izbiri obveščeni v roku 30 dni po
končanem razpisnem postopku.
Kandidati naj svoje prijave z dokazili o
izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljejo na
naslov: Inštitut za narodnostna vprašanja,
Ljubljana, Erjavčeva 26, s pripisom »Za
razpis za direktorja Inštituta za narodnostna vprašanja – Ne odpiraj!«. Če je prijava
poslana po pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto priporočeno, in
sicer najkasneje zadnji dan roka za prijavo. Morebitne infromacije: Olga Sobočan,
tel. 200-18-72, vsak delovni dan od 11. do
14. ure.
V besedilu javne objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Inštitut za narodnostna vprašanja

Št. 410-002/2007
Ob-5870/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu (Ur.
l. RS, št. 22/98, 15/03), 6. člena Pravilnika
za vrednotenje športnih programov v Občini
Sevnica (Ur. l. RS, št. 93/99, z dne 18. 11.
1999 – pravilnik, Ur. l. RS, št. 14/07, z dne
16. 2. 2007 – spremembe in dopolnitve) in
Letnega programa športa v Občini Sevnica
za leto 2007, KŠTM Sevnica objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu v letu 2007
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na območju
Občine Sevnica: športna društva, športne
zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa ter zavodi s področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz
2. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Sevnica (Ur. l. RS,
št. 93/99, z dne 18. 11. 1999 – pravilnik, Ur.
l. RS, št. 14/07 z dne 16. 2. 2007 – spremembe in dopolnitve) – v nadaljevanju: Pravilnika.
2. Sofinancirali se bodo naslednji programi oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok in mladine (Zlati
sonček, Ciciban planinec, Krpan, Delfin, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske
otroke in mladino, šolska športna tekmovanja, športna vzgoja otrok usmerjenih v
kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne
vadbe, sredstva za športno rekreativne prireditve),
– kakovostni šport (programi redne vadbe),
– vrhunski šport (programi za vrhunske
športnike v individualnih panogah, programi
v kolektivnih (ekipnih) športnih panogah,
– šport invalidov (programi redne vadbe),
– uporaba športnih objektov.
Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje programov je 81.372 €.
3. Podlaga za izbor in vrednotenje programov sta Pravilnik in Letni program športa
v Občini Sevnica za leto 2007. Z vsakim
izvajalcem letnega programa športa, ki mu
bo priznano sofinanciranje programov, bo
sklenjena pogodba.
4. Razpisno dokumentacijo in podatke v zvezi z razpisom dobite na KŠTM Sevnica, Glavni trg 19,
8290 Sevnica, pri Mojci Švigelj (tel.
07/81-61-076, faks 07/81-61-079, e-naslov:
mojca.svigelj@kstm.si) ali Borutu Bizjaku (tel.
07/81-61-078, 051/680-286, 041/738-380,
e-naslov: borut.bizjak@kstm.si)). Razpis je
objavljen tudi na internetni strani KSTM Sevnica: www.kstm.si.
5. Razpisno dokumentacijo je potrebno,
skupaj z zahtevanimi prilogami, dostaviti v
zaprti kuverti, v roku 14 dni od dneva objave razpisa v Uradnem listu RS, na naslov:
KŠTM Sevnica, Glavni trg 19, 8290 Sevnica,
s pripisom: »Javni razpis za šport 2007 – Ne

odpiraj!« Na kuverti mora biti naveden naziv
in naslov pošiljatelja.
Zavod KŠTM Sevnica
Ob-5877/07
Razpisna komisija Sveta Zavoda za mladinsko popotništvo za imenovanje direktorja zavoda na podlagi drugega odstavka
13. člena Statuta Zavoda za mladinsko popotništvo z dne 26. februarja 2003 izdaja
razpis
za imenovanje direktorja zavoda za
mladinsko popotništvo
1. Izdajatelj razpisa: Zavod za mladinsko
popotništvo, Gosposvetska cesta 84, 2000
Maribor (v nadaljnjem besedilu: ZMP).
2. Predmet razpisa: kandidatura za direktorja ZMP za mandatno dobo štirih let z
možnostjo ponovnega imenovanja.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati kandidat: kandidati morajo imeti dokončano najmanj višješolsko izobrazbo in imeti mora
organizacijske sposobnosti.
4. Objava razpisa: razpis se objavi v Uradnem listu RS.
5. Vsebina pisne kandidature: pisna
kandidatura obsega osebne podatke (ime,
priimek, matična številka, davčna številka,
datum in kraj rojstva, naslov stalnega in začasnega prebivališča, drugi podatki) in dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev
iz 3. točke tega razpisa ter druga zahtevana
dokazila v skladu z razpisnim obrazcem;
pisna kandidatura se izpolni na za to predpisanem obrazcu, ki je opredeljen v 8. točki
tega razpisa.
6. Rok za prijavo: rok za prijavo na razpis
je 30. marec 2007.
7. Naslov za pošiljanje kandidatur: kandidati naj pošljejo izpolnjen razpisni obrazec
s prilogami s priporočeno pisemsko pošiljko
na naslov: Zavod za mladinsko popotništvo,
Gosposvetska cesta 84, 2000 Maribor, s
pripisom: “Ne odpiraj – Razpis za direktorja
Zavoda za mladinsko popotništvo“.
8. Prevzem razpisnega obrazca: kandidati lahko prevzamejo razpisni obrazec ob
delavnikih v tajništvu Študentske organizacije Univerze v Mariboru (med 10. in 12. uro)
na Gosposvetski cesti 83, 2000 Maribor.
9. Obvestilo o izidu razpisa: kandidati
bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje
v roku 15 dni po zaključku razpisa.
Zavod za mladinsko popotništvo
Št. 53.110/2007

Ob-6316/07

Javni razpis
za delovno mesto direktorja Inštituta za
narodnostna vprašanja
Datum objave: 9. 3. 2007.
Datum zaključka: 24. 3. 2007.
Izdajatelj: Inštitut za narodnostna vprašanja, Ljubljana Erjavčeva 26.
Status: veljaven razpis (objavljen).
Kontaktna oseba: Olga Sobočan, tel.
01/200-18-72
Razpisna dokumentacija: na podlagi 33.
in 34. člena Zakona o raziskovalni dejavnosti in 29. do 33. člena Statuta Inštituta za
narodnostna vprašanja, Upravni odbor Inštituta za narodnostna vprašanja objavlja javni
razpis za delovno mesto direktorja Inštituta
za narodnostna vprašanja.
Kandidat mora za zasedbo delovnega
mesta poleg splošnih pogojev, skladno z
Zakonom o raziskovalni dejavnosti ter Statutom INV, izpolnjevati naslednje pogoje:

Stran

Ob-5869/07
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Uradni list RS, št. (Uradni list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje humanitarnih in
invalidskih programov in letovanja
otrok (občanov) v letu 2007
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in invalidskih
neprofitnih organizacij, zavodov ter društev,
ki imajo sedež na območju Občine Vipava
oziroma se njihovi programi izvajajo tudi za
občane Občine Vipava.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Vipava v proračunu za leto 2007
zagotovljenih:
– 10.432,30 EUR za humanitarne programe in invalidske programe
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– 5.007,50 EUR za subvencioniranje letovanja otrok (občanov do dopolnjenega 15.
leta starosti)
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč,
– letovanje otrok.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene
na značilnostih invalidov po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva,
ki na območju občine Vipava oziroma za njene občane izvajajo razpisane programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete na sedežu Občine
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava, vsak
delovni dan med 8. in 14. uro),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Vipava oziroma, da izvajajo program
tudi za občane Občine Vipava,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2006,
– program dela in finančni načrt za leto
2007,
– dokazilo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, seznam članov z območja Občine
Vipava (ime, priimek in točen naslov oziroma samo število članov, občanov – kadar to
zahteva varstvo osebnih podatkov),
– podatke o višini članarine.
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov (udeležencev v programih) z območja Občine Vipava.
Rok za predložitev prijav je 20 dni od
objave tega razpisa v Uradnem listu RS.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti z
oznako »Javni razpis za humanitarne programe in letovanje otrok« na naslov: Občina
Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati obveščeni v roku 30 dni po
izteku razpisa.
Občina Vipava
Ob-5874/07
Na podlagi 4. člena Pravilnika o sofinanciranju programov na področju turizma
v Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04),
objavlja Občina Radlje ob Dravi
javni razpis
za zbiranje vlog za sofinanciranje
programov na področju turizma v letu
2007, ki jih bo občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7, 2360 Radlje
ob Dravi.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Radlje ob Dravi.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci programov na področju turizma, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
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– imajo sedež v Občini Radlje ob Dravi,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
realizacijo načrtovanih programov,
– imajo potrjen program s strani upravnega odbora.
4. Merila in kriteriji za vrednotenje programov so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov na področju turizma v
Občini Radlje ob Dravi (MUV, št. 1/04).
5. Roki in način prijave: vloge za dodelitev sredstev morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko ali oddati osebno na naslov:
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska c. 7,
2360 Radlje ob Dravi, s pripisom »Prijava na
javni razpis – področje turizma«, in sicer najkasneje 30 dni od dneva objave v Uradnem
listu RS. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan za oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure oddana v prostorih občine.
6. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjen obrazec Prijava na razpis;
– preglednico izvedenega programa
(B-1);
– poročilo o izvedbi programa društva
(B-2) za vsak izveden samostojni program;
– program društva za leto 2007;
– finančno poročilo za leto 2006;
– kopijo potrjenega (s strani DURS) zaključnega računa za leto 2006.
7. Informiranje kandidatov:
Zahtevane obrazce in pravilnik dobite na
sedežu občine v času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek od 8. do 12. ure in v
sredo od 14. do 16. ure).
Predstavniki društev bodo vse dodatne informacije glede izpolnjevanja razpisne dokumentacije dobili v sredo 21. 3. 2007 in sredo
28. 3. 2007 v prostorih Občine Radlje ob Dravi, soba 313/III, v času od 14. do 17. ure.
Z izbranimi izvajalci bodo podpisane pogodbe o sofinanciranju programov na področju turizma v 15 dneh od pravnomočnosti
sklepa o izbiri.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 603-1/07
Ob-5875/07
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Ur. l. RS, št. 100/05),
8. člena Statuta Mestne občine Celje (Ur. l.
RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99,
117/00, 108/01 in 70/06), Odloka o proračunu Mestne občine Celje za leto 2007 (Ur.
l. RS, št. 12/07) in Sklepa župana Mestne
občine Celje, št. 603-1/07 z dne 23. 2. 2007
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja mladinske
dejavnosti v Mestni občini Celje v letu
2007
Namen razpisa je izbira projektov s področja mladinske dejavnosti, ki bodo v letu
2007 sofinancirani iz sredstev proračuna
Mestne občine Celje.
1. Mestna občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2007 sofinancirala projekte s področja mladinske dejavnosti, katerih
vsebina so predvsem:
1.1 Kreativno v mestnem parku: projekti
za aktivno preživljanje prostega časa sred
nješolcev v parku ob petkih;

1.2 Bralna značka: projekt vzpodbuja razvoj bralne kulture pri osnovnošolcih;
1.3 Vesela šola: projekt pridobivanja
znanja na zanimiv način in tekmovanja iz
znanja;
1.4 Otroški parlament: projekt vzgoje za
demokracijo v družbi za osnovnošolce in
srednješolce;
1.5 Evropa v šoli: projekt, ki vzpodbuja
mlade k razmišljanju o evropskih vrednotah
in problemih;
1.6 Tehniška znanja: dejavnost za mlade, da si pridobivajo osnove tehniških znanj,
kulture in izmenjujejo izkušnje in tekmujejo
na državni ravni;
1.7 Projekti za aktivno preživljanje prostega časa v letu 2007.
2. Višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2007 namenjena za
sofinanciranje projektov s področja mladinske dejavnosti znaša 37.556 EUR, in sicer
za projekt pod:
1.1. 7.094,00 EUR,
1.2. 6.676,00 EUR,
1.3. 2.504,00 EUR,
1.4. 2.504,00 EUR,
1.5. 2.504,00 EUR,
1.6. 3.338,00 EUR,
1.7. 12.936,00 EUR.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. 12. 2007.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki izvajajo dejavnost na področju
mladinske dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto;
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička;
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta;
– imajo izdelano realno financiranje projekta;
– so do 31. 1. 2007 oddale poročilo o
realizaciji projektov, financiranih v letu 2006
(gre za predlagatelje, ki so prejeli proračunska sredstva Mestne občine Celje v letu
2006).
Projekti subjektov, ki izpolnjujejo pogoje
tega razpisa, pa so sofinancirani s strani
Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti
projekt, ne morejo biti sofinancirani skladno
s tem razpisom.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo več projektov iz
tega razpisa. Pod točko 1.7. lahko predlagatelji oddajo samo en predlog.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– sofinanciranje projektov v preteklih treh
letih s strani Mestne občine Celje;
– vsebina projekta;
– izdelana organizacijska shema izvedbe projekta;
– sodelovanje uporabnikov pri izvedbi
projekta;
– sodelovanje prostovoljcev pri izvedbi
projekta;
– izdelana zaprta in realna finančna konstrukcija izvedbe projekta;
– čas delovanja predlagatelja;
– delovanje predlagatelja v javnem interesu.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
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opredeljen v razpisni dokumentaciji. Projekti
od 1.1. do 1.6. bodo oddani v celoti enemu
predlagatelju.
7. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo na spletni strani Mestne
občine Celje: www.celje.si ali pa jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se mora
posredovati na elektronski naslov: zeljko.
cigler@celje.si. Dodatne informacije v zvezi
z razpisom lahko dobijo interesenti osebno pri višjem svetovalcu Željku Ciglerju na
tel. 03/42-65-852 ali 03/42-65-860 (tajništvo
Oddelka za družbene dejavnosti MOC).
8. Predlogi projektov morajo prispeti v
tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti
MOC do petka, 6. 4. 2007 do 12. ure. Predlogi morajo v celoti izpolnjevati zahteve po
tem razpisu in v razpisni dokumentaciji.
9. Predlagatelji morajo oddati predloge
obvezno priporočeno po pošti v zaprti ovojnici, na kateri je naveden naslov: Mestna
občina Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov 9, 3000 Celje, s
pripisom: »Ne odpiraj – projekti mladinske
dejavnosti v letu 2007«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti obvezno naveden polni
naziv in naslov predlagatelja. Osebna oddaja predloga v tajništvo Oddelka za družbene
dejavnosti MOC ni mogoča.
10. Odpiranje ponudb bo vršila komisija,
imenovana s sklepom župana MOC. Odpiranje ponudb ne bo javno.
11. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in
pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni
iz nadaljnje obravnave s sklepom.
12. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
z odločbo najkasneje v roku 30 dni po izteku
roka za oddajo predlogov.
Mestna občina Celje

– časovna razporejenost aktivnosti znotraj projekta;
– finančno vrednotenje projekta;
– vključenost organiziranega zbiranja
pomoči za socialno ogrožene v projekt;
– sodelovanje prostovoljcev pri projektu;
– opredeljenost ciljne skupine;
– namen projekta.
Projekti bodo ocenjeni po zgoraj navedenih kriterijih in na način, ki je natančneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
7. Višina sredstev namenjena sofinanciranju posameznega projekta, ki bo odgovarjal razpisnim pogojem, bo odvisna od ocene
projekta glede na postavljene kriterije in bo
znašala največ 50% vrednosti predlaganega
projekta.
8. Razpisna dokumentacija je zainteresiranim na voljo od dneva objave javnega
razpisa do izteka roka za oddajo prijav, na
Oddelku za družbene dejavnosti Mestne
občine Celje, Trg celjskih knezov 9, 3000
Celje (soba št. 90), vsak delovni dan med
8. in 14. uro, v sredo pa tudi med 14. in
16. uro ali na spletni strani Mestne občine Celje na naslovu: www.celje.si, lahko pa
jo prejmejo po elektronski pošti (zahtevek
se mora do 27. 3. 2007 poslati na naslov:
branka.lazarevic@celje.si, od 28. 3. 2007
dalje pa na naslov: lea.bukvic@celje.si. Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
dobijo interesenti na tel. 03/42-65-888, pri
Branki Lazarevič.
9. Rok za oddajo predlogov projektov je
6. april 2007. Predlogi morajo v celoti izpolnjevati zahteve po tem razpisu in v razpisni
dokumentaciji.
10. Predlagatelji oziroma društva morajo
oddati predloge izključno priporočeno po pošti. Predlog mora biti oddan v zaprti ovojnici,
na kateri je naveden naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom:
»Ne odpiraj – projekti socialne in zdravstvene dejavnosti v letu 2007«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti naveden naziv in naslov
predlagatelja.
11. Odpiranje ponudb bo vršila komisija,
imenovana s sklepom župana Mestne občine Celje. Odpiranje ponudb ne bo javno.
11. Predlogi, ki ne bodo prispeli pravočasno ter predlogi, ki ne bodo opremljeni in
pripravljeni skladno z zahtevami tega razpisa in razpisne dokumentacije, bodo izločeni iz nadaljnje obravnave takoj, ko bo to
evidentirano.
12. Predlagatelji bodo o izbiri obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po izteku roka za
oddajo predlogov.
Mestna občina Celje

Št. 122-00006/2007
Ob-5876/07
Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni
samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 21/06 – Odločba o
razveljavitvi tretjega odstavka 14. a člena), 8. člena Statuta Mestne občine Celje
(Ur. l. RS, št. 41/95, 77/96, 37/97, 50/98,
28/99, 117/00, 108/01 in 70/06), Odloka
o proračunu Mestne občine Celje za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 12/07) in Sklepa župana, št. 122-00006/2007 z dne 26. 2. 2007,
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
3000 Celje, objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
projektov s področja socialne in
zdravstvene dejavnosti v Mestni občini
Celje v letu 2007
Namen razpisa je izbira projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti,
ki bodo v letu 2007 sofinancirani iz sredstev
proračuna Mestne občine Celje.
1. Mestna občina Celje bo iz sredstev
proračuna za leto 2007 sofinancirala projekte s področja socialne in zdravstvene dejavnosti, katerih vsebina so predvsem:
Sklop A:
– projekti, ki ljudem z različnimi oblikami
invalidnosti omogočajo vključitev v okolje in
nudijo podporo pri povečanju neodvisnega
življenja,
– projekti svetovanja, pomoči in rehabilitacije, ki so namenjeni različnim kroničnim
bolnikom, zasvojencem in uporabnikom posameznih zdravstvenih storitev,

– projekti, ki blažijo posledice revščine
in odpravljajo socialne in druge stiske posameznikov,
– projekti, ki omogočajo vključitev v skupnost osebam z dolgotrajnimi težavami v
duševnem zdravju in drugi projekti s področja varovanja duševnega zdravja,
– programi
preprečevanja
oziroma
zmanjševanja socialne izključenosti starejših in programi medgeneracijskih skupin za
samopomoč,
– projekti izobraževanja posebnih skupin
občanov,
– projekti socializacije posameznikov,
– projekti za osveščanje in vzpodbujanje
zdravega načina življenja,
– projekti, namenjeni svetovanju, pomoči
in samopomoči ter preprečevanju socialne
izključenosti.
Sklop B:
– projekti, ki ženskam in otrokom, žrtvam
nasilja, nudijo bivanje in podporo pri vključevanju v okolje.
Sklop C:
– projekti za rehabilitacijo uporabnikov
nedovoljenih drog.
2. Skupna višina sredstev, ki je v proračunu Mestne občine Celje v letu 2007
namenjena za sofinanciranje projektov s področja socialne in zdravstvene dejavnosti je
84.562,00 EUR, in sicer za projekte:
Sklop A: 59.525,00 EUR.
Sklop B: 14.605,00 EUR.
Sklop C: 10.432,00 EUR.
3. Projekti, sofinancirani na podlagi tega
razpisa, morajo biti izvedbeno in finančno
realizirani do 31. decembra 2007.
4. Na razpis se lahko prijavijo pravne
osebe, ki so registrirane in izvajajo dejavnost na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti ter izpolnjujejo naslednje pogoje:
– svojo dejavnost izvajajo na območju
Mestne občine Celje in imajo na njenem
območju sedež ali enoto,
– cilj opravljanja njihove dejavnosti ni pridobivanje dobička,
– prijavijo projekt, ki je predmet razpisa,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev prijavljenega projekta,
– predlagan projekt izvajajo v skladu s
kodeksom etičnih načel v socialnem in zdravstvenem varstvu,
– imajo izdelano realno financiranje projekta,
– so v celoti izpolnili svoje pogodbene
obveznosti do Mestne občine Celje (velja za
predlagatelje, ki so bili prejemniki sredstev
v letu 2006),
– na področju socialne in zdravstvene
dejavnosti delujejo najmanj 2 leti.
Projekti izvajalcev s področja družbenih
dejavnosti, ki izpolnjujejo pogoje tega razpisa, pa so sofinancirani s strani Mestne
občine Celje na drugi osnovi, ne morejo biti
sofinancirani skladno s tem razpisom.
5. Zainteresirani predlagatelji lahko oddajo predlog za izvedbo samo enega projekta.
6. Predlogi projektov predlagateljev bodo
ocenjeni v skladu z naslednjimi merili:
– vsebinsko vrednotenje projekta;
– jasnost postavljenih ciljev;
– reference;
– delovanje predlagatelja v javnem interesu;
– število opredeljenih udeležencev v projektu;
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Št. 6711-1/2007:1
Ob-5880/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98, 15/03), ter na podlagi
6. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Občini Miren-Kostanjevica (Ur. l. RS,
št. 84/01) objavlja Občina Miren-Kostanjevica
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007, ki jih
bo v letu 2007 občina sofinancirala iz
občinskega proračuna
Na razpisu lahko sodelujejo naslednji subjekti, ki imajo sedež na območju Občine
Miren-Kostanjevica:
– športna društva in klubi,
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– osnovna šola s podružničnima šolama
in vrtci,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne.
Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi:
1. interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Zlati sonček,
– Ciciban planinec,
– Naučimo se plavati,
2. interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Zlati sonček,
– Krpan,
– Naučimo se plavati,
– Šolska športna tekmovanja,
3. športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
4. športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
5. interesna športna vzgoja mladine,
6. športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
7. športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
8. šport za vse – športna rekreacija,
9. večje športne prireditve,
10. kakovostni šport,
11. šport invalidov.
Za programe pod točko 1. in 2. predloži
prijave osnovna šola.
Razpisni obrazci so na razpolago na
sedežu Občine Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren in na spletni strani www.
miren-kostanjevica.si.
Rok za prijavo na razpis je 16. 5. 2007.
Prijave programov pošljite v zaprti kuverti z oznako: »Javni razpis – šport« priporočeno po pošti ali oddajte osebno na
naslov: Občina Miren-Kostanjevica, Miren
129, 5291 Miren.
Sredstva bodo dodeljena na podlagi normativov in kriterijev za vrednotenje programov športa v občini.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe v 15 dneh po sprejemu proračuna.
Občina Miren-Kostanjevica
Št. 430-5/2007
Ob-5944/07
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01 in 30/02), 212. do 229. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) in
sklepa župana št. 430-1/2007, z dne 23. 2.
2007, Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov
invalidskih, dobrodelnih in
humanitarnih organizacij v letu 2007
(v nadaljevanju: razpis)
Predmet razpisa je sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij.
Pogoji za sodelovanje na razpisu: na razpis se lahko prijavijo invalidske, dobrodelne
in humanitarne organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo sedež izven Občine Zagorje ob
Savi, vendar so njihovi člani tudi občani Občine Zagorje ob Savi,
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– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in načrtov.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje programov invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih organizacij za leto
2007 je 10.432 €.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2007, v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Vsebina prijave: prijava na razpis mora
biti izdelana izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava
mora vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana prijava bo obravnavana kot popolna.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave do izteka
prijavnega roka dosegljiva na spletni strani
Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.si. V
času uradnih ur pa jo lahko zainteresirani
dvignejo tudi v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
Način predložitve prijav in dodatne informacije v zvezi z razpisom: prijava na predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis, programi invalidskih, dobrodelnih in humanitarnih
organizacij v letu 2007«. Na hrbtni strani
kuverte mora obvezno biti naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za družbene dejavnosti in gospodarstvo Občine Zagorje ob Savi (Blanka Šmit,
tel. 03/56-55-730).
Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do ponedeljka,
26. marca 2007, in sicer do 12. ure. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
Izid razpisa: odpiranje vlog ne bo javno.
O izidu razpisa bodo vlagatelji z odločbo
pisno obveščeni najkasneje v roku 30-ih dni
po sprejetju proračuna Občine Zagorje ob
Savi za leto 2007. O morebitni pritožbi vlagatelja zoper odločbo o dodelitvi sredstev
odloči župan. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-4/2007
Ob-5945/07
Na podlagi Pravilnika o sofinanciranju
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zagorje ob Savi (Ur. l. RS, št. 41/04), Občina
Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dejavnosti in
programov društev in skupin, ki
delujejo na področju ljubiteljske
kulturne dejavnosti za leto 2007
Predmet razpisa je sofinanciranje dejavnosti in programov zveze kulturnih društev,
društev in skupin, ki delujejo na področju
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Zagorje ob Savi. V skladu z določili pravilnika

bo občina iz sredstev razpisa izbranim kandidatom sofinancirala:
– program redne dejavnosti,
– udeležbo na gostovanjih, tekmovanjih
in prireditvah ter izvedbo samostojnega nastopa,
– stroške opreme, založništva in materialne stroške,
– ob upoštevanju rezultatov društva oziroma skupine tudi dodatke za kakovost.
Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo izvajalci, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi
in so registrirani za opravljanje kulturne dejavnosti,
– imajo urejeno dokumentacijo o članstvu in ostalo dokumentacijo, ki jo določa
zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti
za uresničitev načrtovanih kulturnih aktivnosti,
– vodijo evidenco o opravljenih vajah in
nastopih,
– imajo potrjen program dela s strani
upravnega organa društva, namenjen čim
večjemu številu uporabnikov in finančni načrt,
– izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje programov,
– aktivno delujejo najmanj eno leto.
Izjemoma se lahko, v skladu z drugim
odstavkom 13. člena pravilnika, na razpis
prijavijo tudi izvajalci, ki imajo sedež izven
občine Zagorje ob Savi in sicer v primeru, da se bo prijavljeni program izvajal na
območju Občine Zagorje ob Savi ali se bo
projekt nanašal na občino Zagorje ob Savi.
V tem primeru morajo izvajalci izpolnjevati
vse ostale z razpisom zahtevane pogoje za
sodelovanje na razpisu.
Okvirna vrednost razpisanih sredstev za
sofinanciranje razpisanih programov v letu
2007 znaša 58.420 €, od tega bo 1.250 €
namenjenih za »interventna sredstva« oziroma za izvajalce in njihove programe, opredeljene v zadnjem odstavku pod točko »pogoji za sodelovanje na razpisu«.
Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo
biti porabljena v letu 2007.
Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko izvajalci od dneva objave
do izteka prijavnega roka dobijo v času uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje
ob Savi, Cesta 9. avgusta 5. Dokumentacija
je dostopna tudi na internetni strani Občine
Zagorje ob Savi www.zagorje.si.
Rok za oddajo prijav in način oddaje: vlogo, izpolnjeno na obrazcih, ki je del razpisne
dokumentacije, z vsemi zahtevanimi prilogami dostavite ali oddajte po pošti na naslov:
Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta
5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne odpiraj – Prijava na razpis – Kultura 2007.
Rok za oddajo prijave je 26. marec 2007
do 12.ure.
Izid razpisa
Odpiranje vlog ne bo javno. O izidu
razpisa bodo izvajalci z odločbo obveščeni najkasneje v roku 30-ih dni po sprejetju
proračuna Občine Zagorje ob Savi za leto
2007. O morebitni pritožbi zoper odločbo o
dodelitvi sredstev odloči župan. Z izbranimi
izvajalci programov bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo podrobneje opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
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Dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na Oddelku
za družbene dejavnosti (Blanka Šmit, tel.
03/56-55-730).
Občina Zagorje ob Savi

koncesiji. Prostore za opravljanje lekarniške
dejavnosti zagotovi koncesionar.
5. Prijava na javni razpis: na javni razpis
se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
a) Zakonsko predpisani pogoji:
1. je magister farmacije in izpolnjujejo
splošne pogoje za sklenitev delovnega razmerja,
2. ima opravljen strokovni izpit,
3. obvlada slovenski jezik,
4. mu ni s pravnomočno sodbo sodišča
prepovedano opravljanje poklica oziroma
lekarniške dejavnosti (potrdilo ne sme biti
starejše od treh mesecev);
5. magister farmacije, ki je za več kot
tri leta prekinil delo v lekarniški dejavnosti,
pa želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti
koncesijo, mora imeti opravljen tudi ustrezen preizkus znanja; način in vsebino preizkusa znanja predpiše s splošnim aktom
lekarniška zbornica,
6. ni v delovnem razmerju oziroma mu
bo z začetkom izvajanja koncesije delovno
razmerje prenehalo,
7. ima zagotovljene ustrezne prostore,
opremo in ustrezene kadre skladno z določili Pravilnika o pogojih za opravljanje lekarniške dejavnosti (Ur. l. RS, št. 39/06).
Ta pogoj lahko prijavitelj izpolni v roku
enega leta od podelitve koncesije, v času
prijave pa mora biti lastniki ali imeti prostore, ki se bodo urejali za lekarno, v najemu za nedoločen čas in morajo po površini
ustrezati pogojem iz Pravilnika o pogojih za
opravljanje lekarniške dejavnosti. (Ur. l. RS,
št. 39/06).
b) Drugi pogoji:
1. lokacija lekarna v koncesiji mora biti
v mestu Postojna, pri čemer se upošteva
oddaljenost najmanj 400 m cestne razdalje
od sedaj obstoječe lekarne,
2. prijavitelj mora zagotoviti odprtje podružnice lekarne v Prestranku,
3. prijavitelj mora zagotoviti v lekarni v
mestu Postojna najmanj 40 urni poslovni
čas lekarne na teden,
4. prijavitelj nima že podeljene druge
koncesije za opravljanje lekarniške dejavnosti,
5. prijavitelj mora nuditi prebivalcem poleg osnovne lekarniške dejavnosti tudi dodatne dejavnosti, ki jih skladno z Zakonom o
lekarniški dejavnosti lahko opravlja,
6. prijavitelj mora izvajati dejavnost, ki je
predmet koncesije, najmanj v okviru predpisanih standardov in normativov in v skladu
z zastavljenim programom,
7. drugi pogoji, navedeni v razpisni dokumentaciji.
6. Merila za ocenitev ponudb.
Za izbiro najugodnejšega ponudnika
bodo uporabljena naslednja merila za ocenjevanje ponudb:
– opravljanje drugih dejavnosti, poleg lekarniške dejavnosti, ki jih v skladu z 2. členom Zakona o lekarniški dejavnosti lahko
opravlja lekarna do 20 točk,
– obratovalni čas lekarne v mestu Postojna do 20 točk,
– večje število delovnih mest do
10 točk,
– daljša delovna doba vodje lekarne (v
lekarniški dejavnosti) do 10 točk,
– dodatna izobraževanja in izpopolnjevanja do 10 točk.
Koncedent si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega prijavitelja.

Št. 671-0001/2007-08
Ob-6312/07
Občina Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, objavlja na podlagi 10. člena Zakona
o športu v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 22/98), 7. točke Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS,
št. 24/00, 32/00), Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob
Dravi (MUV, št. 10/04, 25/05) in Letnega
programa športa Občine Radlje ob Dravi
za leto 2007, sprejetega na 4. redni seji
Občinskega sveta Občine Radlje ob Dravi
dne, 26. 2. 2007
javni razpis
za sofinanciranje športa v Občini Radlje
ob Dravi za leto 2007
I. Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva, ki opravljajo športno
dejavnost na področju Občine Radlje ob
Dravi,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo
športna društva in imajo sedež na območju
Občine Radlje ob Dravi,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja s sedežem v Občini Radlje ob Dravi,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa, s sedežem v Občini Radlje ob Dravi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
S tem razpisom Občina Radlje ob Dravi
razpisuje sofinanciranje za naslednje vsebine po nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji:
1. Športna vzgoja otrok, mladine,
2. Športna vzgoja študentov,
3. Športna rekreacija,
4. Kakovostni šport,
5. Vrhunski šport,
6. Šport invalidov,
7. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
8. Pomembnejše športne in športno rekreativne prireditve,
9. Delovanje športnih društev na ravni
lokalne skupnosti,
10. Založniška dejavnost,
11. Promocijska dejavnost in informatika,
12. Vzdrževanje javnih športnih objektov.
II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji za javni razpis:
1. da imajo sedež v Občini Radlje ob
Dravi,
2. da so registrirani v skladu z zakonom,
3. da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih aktivnosti,
4. da imajo urejeno evidenco o registriranih tekmovalcih (velja za izvajalce kakovostnega in vrhunskega športa), članstvu in
plačani članarini (velja za športna društva
in zveze) in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,

5. redno dostavljajo občini programe
dejavnosti s področja športa, podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov in
doseženih rezultatih, kopijo zaključnega računa ter druge zahtevane podatke,
6. izpolnjujejo ostale pogoje v skladu s
kriteriji za sofinanciranje športnih programov.
III. Izbrane programe bomo sofinancirali
na podlagi Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Radlje ob Dravi, ki
ga je Občinski svet Občine Radlje ob Dravi
sprejel na 14. redni seji dne, 13. 4. 2004;
spremembe in dopolnitve pravilnika pa na
26. redni seji dne, 7. 11. 2005.
IV. Rok za predložitev prijav: rok za prijavo je 15 dni po tej objavi.
V. Način predložitve: prijave pošljite v
zaprti kuverti na naslov: Občina Radlje ob
Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob
Dravi, s pripisom: *Javni razpis- Sofinanciranje športa v Občini Radlje ob Dravi za
leto 2007*, ali jih oddajte v tajništvu Občine
Radlje ob Dravi, pisarna št. 314/III in sicer v
času uradnih ur.
Enotni obrazci za prijavo in ostala razpisna dokumentacijo bo športnim društvom
in športni zvezi posredovana po pošti, ostali
prijavitelji pa jo lahko dobijo pri Janku Mihevu, Občina Radlje ob Dravi, pisarna 309/III.
Prijava mora biti oddana na obrazcih
naročnika. Obrazci morajo biti izpolnjeni
v celoti, vključno z obveznimi prilogami. K
obrazcem predložite poročilo o evidenci registriranih tekmovalcev oziroma poročilo o
evidenci članstva in plačani članarini, poročilo o izvedbi programov za leto 2006, kopijo
potrdila o registraciji (ne sme biti starejše od
6 mesecev) in druge zahtevane priloge.
Kopijo bilance stanja za leto 2007 je potrebno posredovati do 20. 3. 2007.
Kontaktni osebi sta: Janko Mihev, tel.
02/88-79-636, GSM 041/567-432 in Bojan
Kus, GSM 041/447-657.
Odpiranje prijav bo izvedla Komisija za
izvajanje strokovnih nalog na področju športa, ki jo je imenoval župan Občine Radlje
ob Dravi.
VI. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju športnih programov.
Občina Radlje ob Dravi
Št. 161-2/2007
Ob-6402/07
Na podlagi 13. člena Zakona o lekarniški
dejavnosti (Ur. l. RS, št. 36/04 – ZLD-UPB1),
Statuta Občine Postojna (Ur. l. RS, št. 1/96,
68/97, 31/98, 84/98, 66/99, 61/06), sklepa
župana Občine Postojna o začetku postopka za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti, objavlja Občina Postojna
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
lekarniške dejavnosti
1. Koncedent: Občina Postojna.
2. Naslov koncedenta: Ljubljanska cesta
4, 6230 Postojna; tel. 05/72-80-700, telefaks
05/72-80-780.
3. Predmet koncesije: koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti za območje
Občine Postojna.
4. Začetek in čas trajanja izvajanja koncesije: koncesija se podeljuje za nedoločen
čas. Koncesionar mora začeti z izvajanjem
lekarniške dejavnosti najpozneje v enem
letu po pridobitvi koncesije. Koncedent ne
prevzema nobenih finančnih obveznosti iz
naslova izvajanja lekarniške dejavnosti v
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Podrobnejša razčlenitev zgoraj navedenih meril je predmet razpisne dokumentacije.
7. Oddaja vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih, priložene mora imeti
zahtevane izjave in zahtevane obvezne priloge oziroma dokazila o izpolnjevanju razpisnih pogojev.
Razpisno dokumentacijo lahko prijavitelji
v razpisnem roku dvignejo na Občini Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna – sprejemno-informacijska pisarna z vložiščem,
št. 3/2 ali jo natisnejo s spletne strani Občine Postojna – http://www.postojna.si Občina
Postojna lahko v času razpisnega roka prijavitelju posreduje razpisno dokumentacijo na
osnovi njegove pisne zahteve.
Vlogo je potrebno v zapečateni ovojnici predložiti na naslov: Občina Postojna
– sprejemno-informacijska pisarna z vložiščem, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna,
s pripisom: »Ne odpiraj – Koncesija za lekarno«. Na ovojnici mora biti navedba prijavitelja.
Rok oddaje je, ne glede na način dostave, do vključno 20. marca 2007 do 12. ure.
Prepozno prispele vloge bodo zavržene.
Dopolnjevanje vlog je možno v razpisnem roku z nujno oznako na katero vlogo
se dopolnitev nanaša.
8. Pristojni uslužbenci za dajanje informacij in pojasnil Romana Derenčin tel.
05/72-80-720 e-pošta: romana.derencin@
postojna.si.
9. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru.
Odpiranje vlog bo 20. marca 2007 ob
13.30 v sejni sobi Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev drevored 2, Postojna.
Odpiranju vlog lahko prisostvujejo prijavitelji na javnem razpisu.
Koncesijo bo koncedent podelil po pridobitvi mnenja Lekarniške zbornice Slovenije in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter soglasja Ministrstva RS
za zdravje.
Prijavitelji bodo o odločitvi izbire koncesionarja pisno obveščeni.
Občina Postojna
Ob-6406/07
Na podlagi določb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02), 5. člena Pravilnika za
vrednotenje programov v ljubiteljski kulturi
v Občini Zreče (Uradni list RS, št. 63/00,
16/05) objavljam
javni razpis
za zbiranje ponudb programov s
področja ljubiteljske kulturne dejavnosti
v Občini Zreče za leto 2007
1. Pravico za pridobitev sredstev za letne programe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Zreče,
– da so registrirani najmanj eno leto,
– da je njihova dejavnost področje kulture,
– da dejavnost opravljajo na neprofitni
osnovi,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da je predloženi program namenjen
čim večjemu številu uporabnikov.
2. Praviloma se sofinancirajo naslednji
programi:
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– redna dejavnost registriranih kulturnih
društev in njihovih sekcij ter 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
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije (navesti
prireditve, ki jih namerava društvo organizirati),
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za kulturno dejavnost in spomeniško
varstvene akcije.
3. Programi bodo sofinancirani v skladu
s pogoji in merili Pravilnika za vrednotenje
programov v ljubiteljski kulturi v Občini Zreče (Ur. l. RS, št. 63/00, 16/05).
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev je 14.000 EUR, sredstva morajo biti
porabljena v proračunskem letu, za katerega so bila dodeljena.
5. Ponudniki programov podajo svoje ponudbe na predpisanem obrazcu, ki ga dvignejo v tajništvu Občine Zreče. Vse dodatne
informacije o razpisu dobijo zainteresirani
na Občini Zreče ali po tel. 03/757-17-08, v
času uradnih ur.
6. Ponudbe podajo osebno ali pošljejo
po pošti v zaprti kuverti na naslov: Občina
Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče. Na
kuverti mora biti vidno označeno: »Za razpis
– Ne odpiraj!« Upoštevane bodo le popolne
ponudbe, na predpisanih obrazcih, ki bodo
prispele na sedež občine, najkasneje do
30. 3. 2007 do 12. ure. Nepravočasne vloge
ne bodo obravnavane.
Občina Zreče
Št. 322-136/2007
Ob-6437/07
Na
podlagi
sklepa
župana,
št. 322-136/2007 z dne 16. februarja 2007,
Mestna občina Koper objavlja
javni razpis
za oddajo v najem 7 prodajnih mest ob
potniškem terminalu
1. Predmet razpisa: je oddaja v najem
7 prodajnih mest ob potniškem terminalu
v Kopru.
2. Vsebina prijave:
Prijava na javni razpis mora vsebovati
naslednje podatke in dokazila:
– ime in naziv prijavitelja,
– uradni naslov prijavitelja, matično in
davčno številko prijavitelja, ime in priimek
odgovorne osebe, ime in priimek kontaktne
osebe,
– izpolnjen obrazec Prijava z jasnim opisom ponudbe,
– fotokopijo odločbe o vpisu v register
oziroma izpisek iz sodnega registra, obrtno
dovoljenje oziroma priglasitveni list,
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti
(če ga zakon predvideva),
– reference prijavitelja.
Vsak izbrani najemnik si mora pred začetkom obratovanja prodajnega mesta za-

gotoviti vsa potrebna dovoljenja za zakonito
obratovanje.
3. Merila in pogoji:
Pogoji:
1. Zbira se pisne prijave za oddajo v najem 7 prodajnih mest ob potniškem terminalu v Kopru za čas od 25. aprila do 20. decembra 2007 v naslednjih predpisanih terminih in predvidenemu delovnemu času:
– 27. april 2007: od 7. do 14. ure
– 28. april 2007: od 7. do 14. ure
– 29. april 2007: od 9. do 21. ure
– 3. maj 2007: od 8. do 19. ure
– 4. maj 2007: od 7. do 14. ure
– 6. maj 2007: od 9. do 21. ure
– 11. maj 2007: od 7. do 14. ure
– 13. maj 2007: od 8. do 22. ure
– 18. maj 2007: od 7. do 14. ure
– 20. maj 2007: od 9. do 21. ure
– 25. maj 2007: od 7. do 14. ure
– 27. maj 2007: od 8. do 22. ure
– 1. junij 2007: od 7. do 14. ure
– 3. junij 2007: od 9. do 21. ure
– 8. junij 2007: od 7. do 14. ure
– 10. junij 2007: od 8. do 22. ure
– 10. junij 2007: od 9. do 21. ure
– 15. junij 2007: od 7. do 14. ure
– 17. junij 2007: od 9. do 21. ure
– 22. junij 2007: od 7. do 14. ure
– 24. junij 2007: od 8. do 22. ure
– 29. junij 2007: od 7. do 14. ure
– 1. julij 2007: od 9. do 21. ure
– 6. julij 2007: od 7. do 14. ure
– 8. julij 2007: od 8. do 22. ure
– 13. julij 2007: od 7. do 14. ure
– 15. julij 2007: od 9. do 21. ure
– 20. julij 2007: od 7. do 14. ure
– 22. julij 2007: od 8. do 22. ure
– 22. julij 2007: od 9.30 do 23.59
– 27. julij 2007: od 7. do 14. ure
– 28. julij 2007: od 7. do 18. ure
– 29. julij 2007: od 9.30 do 23.59
– 3. avgust 2007: od 7. do 14. ure
– 5. avgust 2007: od 8. do 22. ure
– 10. avgust 2007: od 7. do 14. ure
– 17. avgust 2007: od 7. do 14. ure
– 19. avgust 2007: od 8. do 22. ure
– 24. avgust 2007: od 7. do 14. ure
– 31. avgust 2007: od 7. do 14. ure
– 2. september 2007: od 8. do 22. ure
– 2. september 2007: od 9.30 do 23.59
– 7. september 2007: od 7. do 14. ure
– 9. september 2007: od 9.30 do 23.59
– 11. september 2007: od 8. do 18. ure
– 14. september 2007: od 7. do 14. ure
– 16. september 2007: od 8. do 22. ure
– 21. september 2007: od 7. do 14. ure
– 23. september 2007: od 9. do 21. ure
– 28. september 2007: od 7. do 14. ure
– 30. september 2007: od 7. do 21. ure
– 1. oktober 2007: od 7. do 18. ure
– 5. oktober 2007: od 7. do 14. ure
– 7. oktober 2007: od 9. do 21. ure
– 12. oktober 2007: od 7. do 14. ure
– 19. oktober 2007: od 7. do 14. ure
– 26. oktober 2007: od 7. do 14. ure
– 29. oktober 2007: od 8. do 22. ure
– 2. november 2007: od 7. do 14. ure
– 3. november 2007: od 7. do 18. ure
– 17. november 2007: od 7. do 18. ure
– 2. december 2007: od 7. do 18. ure
– 18. december 2007: od 7. do 9. ure
Prodajno mesto mora obratovati od prihoda potniške ladje do odhoda potnikov na
potniško ladjo, delovni čas pa se prilagaja prihodu in odhodu posamezne potniške
ladje.
2. Na javni razpis se lahko prijavijo vse
pravne osebe in samostojni podjetniki posa-
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mezniki z naslednjo prodajna ali storitvena
ponudbo:
1. delovanje turistične agencije, prodaja
znamk in razglednic;
2. prodaja olivnega olja, vina in drugi domači izdelki tipični za Slovensko Istro;
3. prodaja slovenskih tipičnih spominkov
in izdelkov domače obrti (kristal Rogaška,
idrijska čipka…);
4. prodaja istrskih tipičnih spominkov in
izdelkov domače obrti, prodaja umetnin;
5. prodaja majic, kap, torbic, obeskov za
ključe z oznako Kopra in/ali Slovenije (najmanj 5 različnih motivov za vsak izdelek);
6. okrasni nakit domače obrti, keramični,
glineni in stekleni izdelki;
7. prodaja medu, tartufov, suhega sadja in drugih tipičnih istrskih in slovenskih
izdelkov.
Na javni razpis se lahko prijavijo tudi ponudniki s podobno ponudbo, vendar bodo
imeli prednost tisti ponudniki, ki bodo ponujali ponudbo iz prejšnjega odstavka (točke
1-7).
3. Uporabnina in varščina za posamezno prodajno mesto za ves čas najema (od
25. aprila do 20. decembra 2007) znašata
400 EUR brez DDV (200 EUR je vrednost
uporabnine brez DDV, 200 EUR je vrednost
varščine brez DDV). Strošek elektrike je
vključen v uporabnino za ves čas najema.
Ob podpisu pogodbe poravna izbrani
prijavitelj strošek uporabnine in varščine v
višini 100% z DDV (dokazila o poravnanih
zneskih so pogoj za prevzem ključev prodajnih mest).
Varščino se izbranemu prijavitelju vrne,
in sicer se mu jo nakaže na TRR najkasneje
30. dan po podpisu zapisnika o prevzemu
prodajnega mesta s strani Mestne občine
Koper. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da
se najemniku prodajnega mesta vrne varščina so:
– podpis zapisnika o prevzemu prodajnega mesta s strani Mestne občine Koper,
– vrnitev ključa prodajnega mesta,
– prodajno mesto mora biti vrnjeno v istem ali boljšem stanju, kot je bilo prevzeto,

številom zbranih točk pa do prijavitelja z
najmanjšim številom zbranih točk. Izbranih
je tistih 7 prijaviteljev, ki se glede na zgoraj
navedene pogoje in merila uvrsti na prvih
sedem mest prednostnega seznama.
4. Navodila za pripravo prijave:
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcih, ki so sestavni del tega
razpisa. Prijava mora vsebovati izpolnjen
obrazec prijave z vsemi zahtevanimi podatki
in dokazili.
Tako izdelana prijava bo obravnavana
kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo
obravnavane.
5. Rok in način oddaje prijav: obravnavali
bomo prijave, ki bodo poslane pravočasno,
in sicer priporočeno po pošti najkasneje dne
30. marca 2007, na naslov: Mestna občina
Koper, Turistična organizacija Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper ali bodo do
vključno tega dne oddane osebno v sprejemno pisarno Mestne občine Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper. Ponudbe morajo
biti v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj,
322-136/2007«. Na hrbtni strani ovitka mora
biti naveden prijavitelj.
6. Obravnava prijav: prispele prijave bo
obravnavala strokovna komisija imenovana s sklepom župana 322-136/2007 z dne
16. 2. 2007.
7. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
Prijavitelji bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku desetih dni po izdelavi prednostnega seznama.
Z izbranimi prijavitelji bodo sklenjene najemne pogodbe, s katerimi bodo urejena
medsebojna razmerja.
8. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija 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, na tel. 05/664-62-17,
vsak dan v času uradnih ur.
Mestna občina Koper

– prodajno mesto mora obratovati vse
predpisane dni v dogovorjenem delovnem
času iz točke 3/1.
Kolikor odgovorna oseba s strani MOK
ugotovi, da najemnik ne obratuje več kot 2 dni
v dogovorjenem delovnemu času in da o tem
ni obvestil odgovorne osebe MOK ali v primeru kršitve najemne pogodbe, se najemniku
pogodba prekine. Najemnik mora nemudoma vrniti ključe prodajnega mesta in poravnati
morebitno nastalo škodo na prodajnem mestu. V tem primeru najemnik ni upravičen do
vrnitve varščine, niti uporabnine. Prosto prodajno mesto lahko najame naslednji prijavitelj
iz prednostnega seznama prispelih prijav.
Merila točkovanja za sestavo prednostnega seznama prijaviteljev so:
Merila

1.

2.

pravilno izpolnjen prijavni
obrazec

5

pomanjkljivo izpolnjen
prijavni obrazec

0

prodaja izdelkov ali storitev iz točke 3/2:
ponudba ustreza

3.

4.

Možne
točke

10

ponudba ne ustreza

0

stalno prebivališče oziroma sedež prijavitelja je v
MOK

5

izven MOK

0

zanimivost in kvaliteta
ponudbe
Maksimalno število točk:

do 20
40

Na prednostni seznam prijaviteljev se
uvrstijo vsi prijavitelji, ki oddajo popolno prijavo glede na 2. točko javnega razpisa, ob
upoštevanju zbranega števila točk glede na
merila, in sicer od prijavitelja z največjim
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Razpisi delovnih mest
Ob-5864/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
tajnika občine (m/ž).
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali
magisterijem pravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– znanje enega svetovnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– 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 da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– poznavanje upravnega poslovanja;
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovne izkušnje se dokazujejo skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih.
Od kandidatov se pričakuje, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje vsaj enega tujega
jezika, organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega
dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega poslovanja
ter poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – 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:
– vodenje in organizacija dela občinske
uprave in nadzor nad njenim delom;
– skrb za zakonito, pravočasno in učinkovito izvajanje nalog občinske uprave;
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji;
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave;
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu
ali nalogu župana.
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 o znanju uradnega jezika;
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave;
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
6. izjavo o znanju tujega jezika;
7. izjavo o znanju 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 Škofljica pridobitev podatkov iz 8. točke iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidat mora k prijavi z dokazili priložiti
tudi življenjepis. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo 5
let, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se 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 mesto tajnik/ca
občine« na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku
15 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: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/360-16-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Škofljica
Št. 11/07
Ob-5865/07
Center za socialno delo Ljubljana Moste
Polje, Ob Ljubljanici 36a, Ljubljana, na podlagi sklepa Sveta centra z dne 23. 2. 2007
in 56., 57. in 69. člena Zakona o socialnem
varstvu (Ur. l. RS št. 3/07 – UPB 2) razpisuje
prosto delovno mesto
direktorja/direktorice Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje:

– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke ali pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin,
upravne, pravne, sociološke, zdravstvene
smeri – smer delovne terapije in teološke
smeri z ustrezno specializacijo, pet let delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit za
delo na področju socialnega varstva,
– da ima višjo strokovno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih
specialnih disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene smeri – smer delovne
terapije in teološke smeri z ustrezno specializacijo, dvajset let delovnih izkušenj, od
tega najmanj pet let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva in opravljen strokovni izpit za delo
na področju socialnega varstva,
– da ima opravljen program za vodenje
socialnega varstvenega zavoda, ki ga določi
socialna zbornica v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje, oziroma mora program opraviti
v roku enega leta od začetka opravljanja
nalog direktorja/ice.
Direktor/direktorica bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let.
Kandidat/ka mora prijavi predložiti program razvoja Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje za mandatno obdobje
5 let.
Kandidat/ka naj pisno prijavo z življenjepisom in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev pošlje na naslov: Center
za socialno delo Ljubljana Moste Polje, Ob
Ljubljanici 36a, 1000 Ljubljana – z oznako
»za razpisno komisijo«, v roku 8 dni od dneva objave tega razpisa.
Obravnavale se bodo samo pravočasne
in popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
O izbiri bodo kandidati/ke obveščeni/e v
roku določenem z zakonom.
Svet Centra za socialno delo
Ljubljana Moste Polje
Su 2105/2007
Ob-5866/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Kopru, Urad predsednika, objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec/višja
pravosodna svetovalka (strokovni(a)
sodelavec(ka))
– eno prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000
Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj dve leti delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
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– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
Prijava mora vsebovati:
– pisno 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,
– pisno izjavo o delovnih izkušnjah, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja
glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo o nekaznovanosti zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da kandidat ni v kazenskem postopku zaradi takšnega kaznivega
dejanja.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
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.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668‑33‑56.
Okrožno sodišče v Kopru
Ob-5867/07
Osnovna šola Nove Jarše, Clevelandska
11, 1000 Ljubljana – svet šole, razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja šole.
Kandidat mora za imenovanje za ravnatelja Osnovne šole Nove Jarše, Clevelandska 11, Ljubljana, izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu
s: – 53., 58., 92., 94. členom za osnovno
šolo in 107.a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
– ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – UPB4)
in Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS,
št. 129/06), in sicer:
1. da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
2. izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
za svetovalnega delavca v osnovni šoli,
3. ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z
zakonom,
4. ima pridobljeno pedagoško izobrazbo,
5. ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
6. ima opravljen ravnateljski izpit oziroma si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po
začetku mandata,

7. ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
8. ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
9. ni bil pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost,
10. da predloži svoj program vodenja
Osnovne šole Nove Jarše, Clevelandska
11, Ljubljana.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143. in 145.
členu ZOFVI (Ur. l. RS, št. 12/96 in 64/01)
ter po 43. členu Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI – A
(Ur. l. RS, št. 64/01).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje Osnovne šole Nove
Jarše, Clevelandska 11, Ljubljana.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden pričetek dela je s 1. 10. 2007.
Kandidati lahko v roku 8 dni od objave tega razpisa na naslov »Svet Osnovne
šole Nove Jarše, Clevelandska 11, 1000
Ljubljana«, z oznako: »prijava na razpis za
ravnatelja« pošljete: Pisno prijavo z navedbo kratkega življenjepisa in s priloženimi
overjenimi kopijami dokazil o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, originalnim potrdilom
Ministrstva za pravosodje o nekaznovanosti
v skladu s 107.a členom ZOFVI, ki ne sme
biti starejše od 8 dni, ter kandidatovim programom vodenja Osnovne šole Nove Jarše,
Clevelandska 11, Ljubljana.
Prijavljeni kandidati boste pisno obvestilo o imenovanju prejeli v roku najkasneje 4
mesece od objave razpisa.
Osnovna šola Nove Jarše
Su 0106/2006
Ob-5868/07
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 na
daljevanju ZJU) objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
strokovni sodelavec (eno delovno mesto).
Delovno mesto pravosodni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,
višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, izbrani kandidat bo
naloge opravljal v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev, po naročilu sodnika v posameznih zadevah izven glavne obravnave, opravljanje,
pripravljanje na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
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– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– dve leti delovnih izkušenj.
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
kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l.
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. 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 kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave oziroma dokazilo:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevnosti izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
pravniškem državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
– 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
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evidenc na podlagi 139. člena Zakona o
upravnem postopku. V primeru, da kandidat
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim 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 (Ur. l. 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 stokovnega sodelavca
na naslov Okrajno sodišče v Grosupljem,
Adamičeva 6, Grosuplje, in sicer v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije 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
Ob-5885/07
Svet zavoda Osnovne šole Trnovo, Karunova 14/a, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo) in
Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Ur. l. RS, št. 129/06).
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/a kandidat/ka bo imenovan/a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) ter opis dosedanjih delovnih
izkušenj s kratkim življenjepisom pošljite v 8
dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Trnovo, Karunova 14/a,
1000 Ljubljana, z oznako »Prijava za razpis
ravnatelja/ice«.
Kandidati/ke bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Trnovo
Št. 110-59/2007-31111
Ob-5916/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kopru.
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Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 6/07
Ob-5918/07
Na podlagi 34. člena Zakona o zavodih
(Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96), 27. člena Statuta, 11. in 12. člena Sklepa o preoblikovanju
Zavoda za ribištvo Ljubljana v Javni zavod
za ribištvo Slovenije (Ur. l. RS, št. 31/01,
60/01, 4/05, 23/06), Svet zavoda Javnega
zavoda za ribištvo Slovenije razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda (m/ž).
Poleg pogojev določenih z zakonom,
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– imeti morajo najmanj univerzitetno izobrazbo ustrezne smeri,
– organizacijske sposobnosti in vodstvene izkušnje,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– obvladati morajo najmanj en tuj svetovni jezik.
Kandidat za direktorja zavoda mora v
postopku razpisa predložiti pisni program
dela in razvoja zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo z izbranim
kandidatom sklenjena za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 4-letnim mandatom.
Kandidature s kratkim življenjepisom, referencami in dokazili o izpolnjevanju pogojev ter programom dela in razvoja zavoda
morajo kandidati poslati v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Zavod za ribištvo Slo-

venije, Župančičeva 9, 1000 Ljubljana – za
razpis direktorja.
O izboru bodo kandidati obveščeni v zakonsko določenem roku.
Vsem zainteresiranim kandidatom so na
voljo dokumenti zavoda za izdelavo programa dela in razvoja vsak delovni dan od 8. do
12. ure v upravi zavoda.
Javni zavod za ribištvo Slovenije
Št. 110-13/2007
Ob-5947/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– 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,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. 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.
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:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin, za najzahtevnejše in ključne projekte po sklepu župana in nadzor nad projekti, ki jih vodijo ostali
delavci občinske uprave,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stop
nji,
– nudenje strokovne pomoči županu,
– druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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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 Bohinj 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 direktorja občinske uprave opravljal v
nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za obdobje
5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264 Bohinjska
Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se 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
direktor občinske uprave« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, 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: tajnistvo@obcina.bohinj.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
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj

– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v zahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– priprava splošnih aktov občine,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– priprava pogodb, opravljanje drugih
nalog po pooblastilu in nalogu župana ter
programom dela.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega 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 kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Re
publike Slovenije,
– fotokopijo potrdila o opravljenem dr
žavnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna dosežena delovna doba,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a 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 kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Dornava pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee
iz uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo
na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne
prepoveduje.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
naveden izpit opravile najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri
izboru, bo natečajna komisija preverjala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc
in na podlagi razgovora s kandidati/kami.
Natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke ter
upravljalske in vodstvene sposobnosti. Na
predlog natečajne komisije bo kandidata/ko

Št. 49/07
Ob-6132/07
Svet zavoda Doma starejših Lendava na
podlagi 34. člena Statuta Doma starejših
Lendava razpisuje delovno mesto
direktorja/direktorice.
Kandidat/ka mora poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje določene v Zakonu o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno z 69. členom Zakona o socialnem varstvu in 5 let delovnih
izkušenj,
– da ima višjo strokovno izobrazbo iz 69.
člena Zakona o socialnem varstvu ter 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva,
– opravljen strokovni izpit v skladu z Zakonom o socialnem varstvu,
– direktor/direktorica socialno varstvenega zavoda mora poleg pogojev iz prve, dru-

ge in tretje alineje imeti opravljen program
za vodenje socialno varstvenega zavoda,
ki ga določi Socialna zbornica v soglasju s
Strokovnim Svetom RS za splošno izobraževanje.
Ne glede na pogoj iz četrte alineje je lahko za direktorja/direktorico imenovan kandidat/ka, ki nima opravljenega programa za
vodenje, mora pa ga opraviti najkasneje v
enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja/direktorice.
Kandidat/ka bo imenovan/a za mandatno
dobo 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev naj kandidati pošljejo
v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda Dom starejših Lendava Idősebb Polgárok Otthona Lendva, Slomškovo naselje
7, 9220 Lendava-Lendva, z oznako »razpis
za direktorja«.
Pisno obvestilo o izbiri bodo kandidati/ke
prejeli v zakonitem roku.
Dom starejših Lendava
Idősebb Polgárok Otthona Lendva
Ob-6136/07
Glasbena šola Slovenj Gradec, Glavni
trg 40, 2380 Slovenj Gradec, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/kandidatka mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne
pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja –
ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in 129/06).
Kandidati/kandidatke morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat/kandidatka bo imenovan/-a za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program
vodenja zavoda, o dosedanjih delovnih izkušnjah, s kratkim življenjepisom) pošljite
v 8 dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet
Glasbene šole Slovenj Gradec, Glavni trg
40, 2380 Slovenj Gradec, s pripisom »Za
razpis ravnatelja«.
Kandidati/kandidatke bodo prejeli pisno
obvestilo o imenovanju v zakonitem roku.
Glasbena šola Slovenj Gradec
Št. 28/2007
Ob-6140/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06) in 35. člena Statuta Občine Dornava (Ur. l. RS, št. 47/99), župan Občine
Dornava objavlja javni natečaj za zasedbo
položaja delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec I, v prostorih
Občinske uprave Občine Dornava.
Opis dela:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
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na položaj direktorja občinske uprave imenoval župan Občine Dornava za dobo petih
let, s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal/a v nazivu višji svetovalec I na sedežu
Občinske uprave Občine Dornava, Dornava
135/a, 2252 Dornava.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati v osmih dneh po objavi natečaja na
naslov: Občina Dornava, Dornava 135/a,
2252 Dornava, z oznako »javni natečaj za
položajno delovno mesto direktorja občinske uprave«.
Informacije dobite na tel. 02/754-01-10
med 8. in 13. uro.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek
se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečaje pogoje. O
izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki
bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan
sklep v 15. dneh od poteka roka za prijavo
natečaja. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba
o zaposlitvi za mandatno dobo petih let s
polnim delovnim časom.
Občina Dornava

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Predlog naj vsebuje obrazložitev ter pisno soglasje možnega kandidata, da je kandidaturo pripravljen sprejeti.
Varuhinja človekovih pravic

Št. 0101-3/2007-2
Ob-6144/07
Zakon o varuhu človekovih pravic ZVarCP (Ur. l. RS, št. 71/93 popr. 15/94) v 15.
členu določa, da ima varuhinja človekovih
pravic najmanj dva in največ štiri namestnike. Upoštevajoč navedeno in dejstvo, da
ima varuhinja trenutno le enega namestnika,
objavljam

Ob-6171/07
Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, na podlagi
sprejetega sklepa z dne 28. 2. 2007 razpisuje prosto delovno mesto:
strokovni vodja zavoda.
Kandidat mora po določilih Statuta Doma
Nine Pokorn-Grmovje in Zakona o socialnem varstvu poleg splošnih pogojev izpolnjevati še:
– strokovna izobrazba iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu,
– 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
– strokovni izpit po Zakonu o socialnem
varstvu.
Poskusno delo: 4 mesece.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas.
Pisna vloga naj vsebuje potrebna dokazila in predstavitev dosedanjih organizacijskih
in vodstvenih izkušenj.
Svojo vlogo naj kandidati pošljejo na naslov: Svet zavoda Doma Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4/a, 3310 Žalec, v zaprti
kuverti »Ne odpiraj – prijava na razpis«.
Rok za prijavo na razpis je 8 dni po objavi razpisa.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh od dneva, ko bo Svet zavoda opravil izbiro.
Dom Nine Pokorn Grmovje Žalec

vabilo
za zbiranje predlogov za možne
kandidate za enega namestnika oziroma
namestnico varuhinje človekovih pravic
Predloge je treba poslati v roku 8 dni
od dneva objave tega vabila v Uradnem
listu Republike Slovenije, na naslov Varuh
človekovih pravic RS, Dunajska cesta 56,
1109 Ljubljana.
Varuhinja človekovih pravic na podlagi
drugega odstavka 45. člena Zakona o varuhu človekovih pravic ZVarCP predlaga
državnemu zboru imenovanje namestnika
oziroma namestnice varuhinje človekovih
pravic. Za namestnika oziroma namestnico varuhinje človekovih pravic je lahko
imenovan le državljan oziroma državljanka
Republike Slovenije. Mandatna doba namestnika oziroma namestnice traja šest
let. Po poteku mandatne dobe je namestnik oziroma namestnica lahko ponovno
imenovan.
Zadeve iz pristojnosti varuhinje se delijo
na naslednja področja:
– ustavne pravice,
– omejitve osebne svobode,
– socialna varnost,
– delovno pravne zadeve,
– upravne zadeve,
– sodni postopki,
– okolje in prostor,
– gospodarske javne službe,
– stanovanjske zadeve,
– varstvo osebnih podatkov,
– varstvo otrokovih pravic,
– diskriminacija in nestrpnost.
Za vsako področje je pristojen eden izmed namestnikov. Podrobnejšo delitev posameznega področja določi varuhinja človekovih pravic ob upoštevanju vsebinske
povezanosti problematike, organizacije dela
in vrste postopkov.

Su 20/2007-4
Ob-6287/07
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva
10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona
o Javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
sodni referent za področje zemljiške
knjige II (eno delovno mesto).
Delovno mesto sodni referent za področje zemljiške knjige II je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji
pravosodni sodelavec III, višji pravosodni
sodelavec II in višji pravosodni sodelavec I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljali v nazivu višji pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje zahtevnejših postopkov in izdajanje odločb iz pristojnosti zemljiške knjige,
– sodelovanje pri izvajanju določil sodnega reda,
– vodenje pomembnejših predpisanih in
potrebnih evidenc, obdelava podatkov,
– zbiranje statističnih podatkov in priprava poročil,
– izdaja predpisanih sklepov in potrdil s
področja dela,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,

– delo s strankami v času uradnih ur,
– vodenje postopkov in samostojno prvo
odločanje v zemljiškoknjižnih zadevah v
skladu z zakonom (izdaja sklepa ali odločbe, vpisovanje sprememb v glavno knjigo in
pomožne evidence).
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– višja strokovna izobrazba ustrezne
smeri,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 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.
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.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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 v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
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.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto sodni referent za
področje zemljiške knjige« na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba,
Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8
dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani

pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list 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: DURS, DU Celje, Aškerčeva ulica
12, 3000 Celje ali na gp.durs-ce@gov.si,
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi natečaja se lahko obrnete na Marjanco Mrovlje, tel.
03/422-35-89.
Ministrstvo za finance

Su 210500/2007
Ob-6301/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02),
Okrožno sodišče v Krškem, Cesta krških
žrtev 12, 8270 Krško, objavlja javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 4 leta za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 15 dneh od dneva
objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/48-81-736.
Okrožno sodišče v Krškem
Št. 1100-15/2007
Ob-6313/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS,
št. 32/06) Ministrstvo za finance, Davčna
uprava RS, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta

v Davčni upravi RS, na Davčnem uradu
Celje:
vodja referata – višji/-a svetovalec/-ka
v referatu za terensko izterjavo.
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,
– posebni strokovni izpit za davčnega
izterjevalca.
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,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov davčne izvršbe iz premičnega premoženja,
– predlaganje izvršbe iz nepremičnega
premoženja.
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
mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo
pooblastila za opravljanje dejanj v upravnem
postopku.
Z izbranim/-o kandidatom/-ko bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in
poln delovni čas s predvidenim 4-mesečnim
poskusnim delom.
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 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,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
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Št. 110-20/2007-1
Ob-6314/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
objavlja javni natečaj za prosta delovna mesta v Carinski upravi RS:
1. na Carinskem uradu Brežice
carinski svetovalec – inšpektor (m/ž)
– 4 delovna mesta v Izpostavi Obrežje
2. na Carinskem uradu Ljubljana
carinski svetovalec – inšpektor (m/ž)
– 1 delovno mesto v oddelku za trošarine
3. na Carinskem uradu Jesenice
carinski svetovalec – inšpektor (m/ž)
– 1 delovno mesto v Centru za Taric in
kvote.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv carinski svetovalec – inšpektor 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 po Zakonu o carinski
službi,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo odločbe o prekršku
(za delovna mesta pod št. 1 in št. 2),
– znanje tujega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje določene v 39. členu Zakona o
carinski službi.
Kratek opis nalog po št. 1:
– opravlja preverjanje carinske dokumentacije ter zahtevnejše preglede blaga
in izdelkov,
– vodi prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o prekršku in izdaja plačilni
nalog,

Stran

1592 /

Št.

21 / 9. 3. 2007

– preverja pogoje za začetek carinskih
in trošarinskih postopkov v zahtevnejših zadevah,
– preprečuje in odkriva carinske in trošarinske prekrške ter druga kazniva ravnanja.
Kratek opis nalog pod št. 2:
– izvaja nadzor in kontrolo pri trošarinskih zavezancih,
– vodi postopke v zadevah obračunavanja, povračil in drugih zadevah s področja
trošarin,
– vodi prekrškovni postopek pred izdajo
odločbe o prekršku in izdaja plačilni nalog,
– pripravlja analize in poročila z delovnega področja oddelka.
Kratek opis nalog pod št. 3:
– obvešča izpostave o dodeljenih kvotah,
– izvaja zahtevnejša opravila v zvezi z
izdajanjem listin potrebnih pri uvozu,
– koordinira poročanje v okviru stalnega
nadzorstva,
– koordinira delo v zvezi z razdeljevanjem tarifnih kvot.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki
poznajo carinske postopke.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu carinski svetovalec – inšpektor oprav
ljal v nazivu carinski svetovalec – inšpektor
III z možnostjo napredovanja v naziv carinski svetovalec – inšpektor II in I.
Kandidat, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ali posebnega strokovnega izpita po
Zakonu o carinski službi, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom, ter poskusnim delom v
trajanju pet mesecev.
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 Carinski upravi RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis, kjer naj kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine,
ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list 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 in navedbo delovnega mesta« na
naslov, kjer se bo delo tudi opravljalo:
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– pod št. 1: CURS, Carinski urad Brežice, Obrežje 26, 8261 Jesenice na Dolenjskem,
– pod št. 2: CURS, Carinski urad Ljubljana, Šmartinska 152a, 1524 Ljubljana,
– pod št. 3: CURS, Carinski urad Jesenice, Spodnji plavž 6c, 4270 Jesenice,
in sicer v roku 8 dni po objavi na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika poslana na elektronski naslov: br.carina@gov.si (pod št. 1), lj.carina@
gov.si (pod št. 2) ter je.carina@gov.si (pod
št. 3), 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 Carinske uprave RS: http://www.carina.gov.si/.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja se lahko obrnete:
– pod št. 1: Dragica Simonišek, tel.
07/279-80-71,
– pod št. 2: Lučka Župan, tel.
01/297-20-71,
– pod št. 3: Rudi Antolin, tel.
04/297-44-11.
Carinska uprava RS
Št. 1100-6/2007-1
Ob-6319/07
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 dveh prostih urad
niških delovnih mest:
1. svetovalec v Referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za neposredna plačila, v Sektorju za neposredna plačila.
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 strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– 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 na področju neposrednih plačil v kmetijstvu;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv s področja neposrednih plačil;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na področju neposrednih plačil;

– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na izvajanje ukrepov iz naslova neposrednih
plačil v kmetijstvu – ukrepi iz naslova neposrednih plačil na površino.
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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
s poznavanjem neposrednih plačil v kmetijstvu.
Pri
prijavi
se
sklicujte
na
št. 1100-6/2007.
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 in strokovni izpit iz upravnega
postopka). 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. Kandidati, ki ne bodo imeli opravljenega
strokovnega izpita iz upravnega postopka ne
bodo uvrščeni v izbirni postopek.
Prijava 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.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu svetovalec opravljala v nazivu
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in 3-mesečnim poskusnim delom.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v
prostorih Agencije RS za kmetijske trge in
razvoj podeželja, Dunajska 160, Ljubljana.
Formalno nepopolne vloge se v skladu z
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
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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 1100-6/2007« 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.
Agencije RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja

V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Idrija

Ob-6320/07
Na podlagi Zakona o javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Idrija,
Mestni trg 1, 5280 Idrija, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta na položaju:
direktor občinske uprave Občine Idrija.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem,
– najmanj 11 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje 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.
Od kandidatov se pričakuje tudi, da
imajo:
– znanja s področja vodenja v upravi oziroma na vodilnih mestih,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
– znanje osnov računalništva.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat državni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave, načrtovanje,
organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje
dela v občinski upravi,

– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije,
– skrbi za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave…
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja zahtevane izobrazbe, v kateri mora biti navedena stopnja in smer strokovne 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. izjava o znanju tujega jezika;
4. izjava o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave, če ga je kandidat opravil;
5. izjavo kandidata, 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,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
6. izjavo kandidata, da ima:
– znanja s področja vodenja v upravi oziroma na vodilnih delovnih mestih,
– komunikacijske veščine,
– sposobnost nastopanja v javnosti,
– sposobnost odločanja na najvišjih nivojih,
– znanje osnov računalništva;
7. izjavo, da za namene tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Idrija pridobitev podatkov iz uradne evidence. V primeru,
da kandidat s tem ne soglaša, bo moral te
podatke sam predložiti.
Kandidati k prijavi predložijo tudi življenjepis ter navedejo tudi druga znanja in
veščine, ki so jih pridobili poleg formalno
zahtevanih.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas petih let s
polnim delovnim časom, to je za čas imenovanja na položaj direktorja občinske uprave.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v prostorih občinske uprave Občine Idrija, Mestni
trg 1, Idrija, glede na potrebo in naravo dela
pa tudi izven navedenega kraja.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za delovno mesto direktorja
občinske uprave« na naslov: Občina Idrija,
Mestni trg 1, 5280 Idrija, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri oziroma neizbiri
pisno obveščeni najkasneje v roku 8 dni po
opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje pooblaščenka odvetnica Vesna Fašink
iz Idrije, tel. 05/37-22-444, e-naslov: odvetnica.fasink@amis.net.
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Št. 46/84
Ob-6324/07
Svet zavoda Javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Trbovlje na podlagi
32. člena Statuta razpisuje prosto delovno
mesto
strokovnega direktorja zavoda.
Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom, morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da imajo univerzitetno izobrazbo medicinske smeri,
– da imajo opravljeno specializacijo s področja bolnišničnih dejavnosti,
– da imajo najmanj pet let delovnih izkušenj z ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi znanji.
Kandidati morajo v prijavi predložiti program strokovnega dela in razvoj stroke v
zavodu.
Delovno razmerje za strokovnega direktorja zavoda se sklepa za največ 20 ur tedensko za čas trajanja mandata, preostali
delovni čas do polnega delovnega časa pa
dela na svojem strokovnem področju. Mandat traja štiri leta in je po poteku te dobe
lahko ponovno imenovan.
Kandidati naj svoje pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljejo v roku
15 dni od dneva objave razpisa v zaprti kuverti z oznako »za razpis« na naslov: Javni
zdravstveni zavod Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Št. 110-63/2007-31111
Ob-6325/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmož
nosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
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Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-61/2007-31111
Ob-6330/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Uradni list RS, št. 41/06 –
uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 1/07):
– 6 prostih mest pomočnikov državnih pravobranilcev na Državnem pravobranilstvu na sedežu v Ljubljani,
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na zunanjem oddelku
Državnega pravobranilstva v Mariboru in
– 1 prosto mesto pomočnika državnega pravobranilca na zunanjem oddelku Državnega pravobranilstvu v Murski
Soboti.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu Zakona o državnem pravobranilstvu in
posebne pogoje za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca, določene v 27. členu Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju
posebnih pogojev za imenovanje na mesto
pomočnika državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznana
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov;
– da je opravil pravniški državni izpit,
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 20/2007-2
Ob-6350/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, na podlagi
58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU),
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta za nedoločen čas:
vodja vpisnika – stečajni referent (eno
delovno mesto).
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Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge
opravljali v nazivu pravosodni sodelavec II.
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,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov,
– delo s strankami zaradi izdajanja raznih potrdil, fotokopij listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka,
– izdelava pisnih obrazložitev sklepov
senata po diktatu sodnika,
– priprava preglednic prijavljenih terjatev za naroke, obvestila sodnemu registru,
izdaja raznih potrdil, pregled dokumentacije
in njeno vročanje naslovnikom (bivšim delavcem),
– izdelava predložitvenih poročil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– vodenje potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih poročil,
– 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 opravil, določenih s
Sodnim redom in vseh potrebnih strojepisnih del.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba družboslovne ali administrativne smeri,
– najmanj šest let in šest mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
– 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.
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.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod po-

gojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– 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 v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
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
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) 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 vodja vpisnika – stečajni referent« na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva
9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v
15 dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Št. 1101-11/2007/1
Ob-6426/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2 s spremembami) ter 18. in 19. člena
Uredbe o postopku za zasedbo delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 139/06),
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Direktoratu za znanost in
visoko šolstvo, Sektorju za visoko šolstvo.
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 z visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev z univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
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– 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;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka.
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 oziroma 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,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov, poročil in drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– 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 Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo 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 sve-

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca oziroma pomočnika državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca oziroma pomočnika okrožnega
državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
oziroma pomočnika državnega tožilca lahko
Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek
o poslovni sposobnosti kandidata za tožilsko funkcijo oziroma funkcijo pomočnika od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

tovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 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 (Uradni
list 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 v Sektorju za visoko šolstvo –
DM 115, številka: »1101-11/2007/1« na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na Zavodu RS za zaposlovanje ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mvzt@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
daje Elizabeta Balkovec, tel. 478-47-97.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 110-66/2007-31111
Ob-6439/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 1/07):
a) 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu na Ptuju.
II. na podlagi prvega odstavka 19. člena
v zvezi s petim odstavkom 13. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 1/07):
a) 1 prosto mesto pomočnika okrožnega državnega tožilca na Okrožnem
državnem tožilstvu na Ptuju.
Razpisni pogoji:
K I/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
K II/a
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto pomočnika državnega tožilca, določene v četrtem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
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Št. 110-67/2007-31111
Ob-6442/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 3 prosta mesta višjih sodnikov na
civilnem oddelku Višjega sodišča v Ljub
ljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti
po pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in dokazila o izpolnjevanju posebnih
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pogojev za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz
prvega odstavka 8. člena Zakona o sodniški
službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 103-21/2007-3
Ob-6454/07
Ministrstvo za zdravje Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list 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:
vodja Sektorja za investicije in javna
naročila.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
z magisterijem tehnične, družboslovne ali
naravoslovne smeri;
– najmanj šest 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 z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
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 na
prvi in drugi stopnji.
Delovno področje:
– neposredna pomoč ministru pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja;
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– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših upravnih postopkih na prvi stopnji in v
upravnih postopkih na drugi stopnji;
– vodenje sektorja.
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;
5. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj v primeru, da bo izbran, opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06-UPB2).
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 vodja Sektorja za investicije in javna
naročila opravljal v nazivu podsekretar z
možnostjo napredovanja v naziv sekretar. Z
izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno
razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim
delom. 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 (Uradni list 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 vodja Sektorja za investicije in javna
naročila, št. 103-21/2007«, 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. 103-23/2007-3
Ob-6544/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list 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:
vodja oddelka za kakovost v sektorju
za razvoj in koordinacijo sistema zdrav
stvenega varstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo medicinske
smeri;
– najmanj šest 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 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,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
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.
Delovno področje:
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje projektnih skupin,
– neposredna pomoč vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja ministrstva;
– vodenje oddelka.
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;
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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;
5. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj v primeru, da bo izbran, opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06-UPB2).
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 vodje Oddelka za kakovost opravljal v
nazivu podsekretar. 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 (Uradni list 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 vodja Oddelka za kakovost,
št. 103-23/2007«, 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

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 sekretar v Direktoratu za zdravstveno
varstvo opravljal v nazivu sekretar. 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 (Uradni list 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
sekretar v Direktoratu za zdravstveno varstvo, št. 103-22/2007«, 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. 103-22/2007-3
Ob-6545/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list 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:
sekretar v Direktoratu za zdravstveno
varstvo.

Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo farmacevtske
ali medicinske smeri;
– najmanj sedem 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 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,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
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.
Delovno področje:
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije;
– neposredna pomoč generalnemu direktorju pri vodenju strokovnih nalog na delu
delovnega področja ministrstva;
– sodelovanje z JAZMP na področju
zdravil.
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.
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Št. 103-20/2007-3
Ob-6546/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list 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
pravne smeri;
– najmanj štiri leta 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
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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.
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;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– 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 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 III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec
II oziroma 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
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organih (Uradni list 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. 103-20/2007«, 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. 103-19/2007-4
Ob-6547/07
Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, objavlja na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni
list 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 (Sektor za ekonomiko
javnega zdravstva).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ekonomske smeri;
– najmanj štiri leta 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 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.
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;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog,
– izvajanje postopkov z delovnega področja,
– pripravljanje najzahtevnejših poročil in
gradiv z delovnega področja,
– sodelovanje pri pripravi predloga in izvajanja proračuna.
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 Sektorju za ekonomiko javnega zdravstva opravljal v nazivu
višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II oziroma 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 (Uradni list 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 Sektorju za ekonomiko
javnega zdravstva, št. 103-19/2007«, 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
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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

znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih
dejavnosti s področja zdravil in medicinskih
pripomočkov, ter nima nobene funkcije v
takih organizacijah;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Javni agenciji Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke 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.
Direktorja agencije bo na predlog sveta
agencije po izvedenem postopku javnega
natečaja in v skladu z določbami Zakona o
javnih agencijah imenovala Vlada Republike Slovenije za dobo petih let, z možnostjo
ponovnega imenovanja. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske
pripomočke, Ptujska ulica 21, Ljubljana.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za direktorja Javne agencije
za zdravila in medicinske pripomočke«, na
naslov: Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke,
Ptujska ulica 21, Ljubljana, in sicer v roku
15 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
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
Javne agencije za zdravila in medicinske
pripomočke.
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Jelki Beltram Kovačič na tel. 01/478-62-42.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Javna agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke

Št. 48/9000/00
Ob-6552/07
Svet Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke
na podlagi 19. in 21. člena Zakona o javnih
agencijah (Ur. l. RS, št. 52/02, 51/04) ter
17. in 18. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke (Ur. l. RS, št.
115/06) objavlja javni natečaj za
direktorja Javne agencije Republike
Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.
Za direktorja agencije je lahko imenovana oseba, ki:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo
farmacevtske, medicinske, veterinarske ali
druge ustrezne smeri;
– ima najmanj deset let delovnih izkušenj;
– je strokovnjak na področju dela agencije;
– aktivno obvlada angleški jezik;
– je državljan Republike Slovenije;
– ne opravlja nikakršnega dela v organizacijah, ki opravljajo katero od pridobitnih
dejavnosti s področja zdravil in medicinskih
pripomočkov, ter nima nobene funkcije v
takih organizacijah;
– ni bila pravnomočno obsojena zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ali
zaradi povzročitve gospodarske škode;
– zoper njo ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.

Delovno področje:
– zastopa in predstavlja agencijo,
– organizira in vodi delo ter poslovanje
agencije,
– izdaja upravne akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti agencije, če ni drugače
določeno z zakonom ali sklepom o ustanovitvi javne agencije,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za
njeno izvajanje,
– opravlja naloge, ki mu jih določi svet
agencije,
– predlaga letni in večletni program dela
agencije,
– predlaga letni in večletni finančni načrt
agencije,
– pripravlja predloge splošnih aktov, ki jih
sprejema svet agencije, in druge strokovne
podlage za njegovo delo ter skrbi za izvajanje njegovih odločitev,
– sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja, ki se nanašajo na poslovanje
agencije,
– imenuje komisije, druga strokovna telesa in strokovne skupine za izvedbo posameznih strokovnih nalog,
– pripravlja poročila o delu in poslovanju
agencije,
– opravlja druge naloge v skladu s predpisi in sklepom o ustanovitvi agencije.
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, in izjavo o aktivnem znanju angleškega jezika;
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, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev, ali
zaradi povzročitve gospodarske škode,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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Druge objave
Št. 110-62/2007-31111
Ob-6326/07
Na podlagi drugega odstavka 71. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06), Ministrstvo
za pravosodje objavlja
javni poziv
a) okrožnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev enega okrožnega sodnika na
Upravni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
b) okrajnim sodnikom, k vložitvi prijav
za dodelitev enega okrajnega sodnika na
Upravni oddelek Vrhovnega sodišča Republike Slovenije. Predvideni čas dodelitve je 3 leta.
Kandidati lahko oddajo prijave v 15
dneh od objave poziva v Uradnem listu
Republike Slovenije na naslov: Ministrstvo
za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 478-10/2007/41
Ob-6697/07
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:
a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.10, 0.11 in 0.12,
v skupni izmeri 29,77 m2 , mesečna najemnina 1.131,26 EUR;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.13, 0.14 in 0.15 v
skupni izmeri 29,87 m2, mesečna najemnina 1.135,06 EUR;
c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.16, 0.17 in 0.18 v
skupni izmeri 29,87 m2, mesečna najemnina 1.135,06 EUR;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.19, 0.20 in 0.21 v
skupni izmeri 29,41 m2, mesečna najemnina 1.117,50 EUR
K poslovnim prostorom spada sorazmeren del skupnih prostorov.
3. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
mora biti sklenjena v roku tridesetih 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

petnajstih 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. 0.10, 0.11 in 0.12, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,77 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.13, 0.14 in 0.15, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,87 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207;
c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.16, 0.17 in 0.18, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,87 m2, sklicne številke 18 31119-7103018-75600207;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.19, 0.20 in 0.21, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,41 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 114 EUR, na račun št.:
01100-6300109972, sklic (sklicna številka
navedena v točki 4) z navedbo namena
nakazila: MMP Dragonja. Po opravljeni
javni ponudbi se ponudnikom, ki na javni
ponudbi ne uspejo, varščina vrne v roku
tridesetih dni brez obresti.
7. Ogled nepremičnin:
a) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija I, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.10, 0.11 in 0.12, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,77 m2, dne
12. 3. 2007 od 9.0 do 12. ure;
b) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija II, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.13, 0.14 in 0.15, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,87 m2, dne
12. 3. 2007 od 9. do 12. ure;
c) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija III, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.16, 0.17 in 0.18, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,87 m2, dne
12. 3. 2007 od 9. do 12. ure;
d) Oddaja v najem opremljenega poslovnega prostora Špedicija IV, ki obsega
poslovne prostore, št. 0.19, 0.20 in 0.21, v
objektu D 6, v skupni izmeri 29,41 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 Dragonja.
Številka
zadeve:
številka:
478-10/2007/38.
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 23. 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, v 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. 47803-31/2006-39
Ob-6549/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za
promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana,
(v nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44.
člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) ter na podlagi Odloka o programu
prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja za leti 2004 in 2005 (Ur. l.
RS, št. 130/03, 86/04, 37/05 in 102/05)
objavlja
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javno vabilo
k nakupu nepremičnin, in sicer
zemljišča parc. št. 178/8, travnik v
izmeri 63 m², in zemljišča parc. št. 178/9,
travnik v izmeri 630 m2, obe k.o. Rožna
Dolina
po metodi javne ponudbe.
Predmet prodaje: zemljišče parc.
št. 178/8, travnik v izmeri 63 m2, in zemljišče
parc. št. 178/9, travnik v izmeri 630 m2, obe
vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Novi Gorici pri vl. št. 459, k.o. Rožna Dolina, v lasti Republike Slovenije in upravljanju
Direkcije RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče
parc. št. 178/8, travnik v izmeri 63 m2, in
zemljišče parc. št. 178/9, travnik v izmeri
630 m2, obe vpisani v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Novi Gorici pri vl. št. 459,
k.o. Rožna Dolina, ki je predmet javne prodaje, znaša 27.720 EUR, kar predstavlja
pošteno tržno vrednost, ugotovljeno po uradni cenitvi.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču. Kupec mora zemljišči prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 15 dni
po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU 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
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,
– davčna, matična in telefonska številka.
Drugi pogoji:
– zemljišči sta naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– 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,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,

dninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 15 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste

– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno,
– ponudba je veljavna pod pogojem, da
je dana za obe zemljišči (parc. št. 178/8 in
178/9).
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo
dodatne informacije o prodaji zemljišč vsak
delovni dan od dneva objave javne ponudbe
v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9.
in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana
Borič, tel. 01/478-80-14.
Ogled nepremičnin: ogled zemljišč, ki sta
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji zemljišč,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 23. 3. 2007
do 12. 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 promet, Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole
– Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče soba
21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke, najkasneje do 23. 3. 2007 do 12. ure,
vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom »Javna ponudba – zemljišče – Ne
odpiraj!«
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 23. 3. 2007, ob 14. uri,
na naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba
320.
Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odško-
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Št. 50/2007
Ob-5911/07
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje:
1. Stanovanje na naslovu Za gradom 9,
Idrija, v skupni površini 53,66 m2. Stanovanje je zasedeno z najemnikom. Izhodiščna
cena je 21.000 €
II. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup nepremičnine – Ne odpiraj » na
sedež prodajalca Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije – Območna enota Ljubljana najkasneje do 19. 3. 2007 do 10 ure.
Ponudbe prispele po navedenem roku se ne
bodo upoštevale.
III. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo nepremičnine,
– dokazilo o plačilu varščine.
IV. Ponudnik mora plačati varščino na račun prodajalca 01100-6030274014, sklic 00
2500-99, za ponudnike iz tujine pa na račun
PRO Banka d.d. Ljubljana SWIFT PROBSI2XIBANSI 56251009704633169, sklic
00 2500-99 v višini 10% izhodiščne cene
za nepremičnino, za katero vlaga ponudbo.
Uspelim ponudnikom se varščina vračuna v
kupnino, neuspelim pa se vrne brez obresti
v roku 8 dni po zaključku postopka prodaje
nepremičnin v valuti, ki je bila plačana kot
varščina.
V. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena.
VI. Izbrani ponudnik je dolžan v roku
15 dni od prejema sklepa o izbiri podpisati
prodajno pogodbo in v nadaljnjih 8 dneh
plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k
podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino
ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
VII. Kupec nepremičnine je dolžan plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in zemljiškoknjižno izvedbo pogodbe (zlasti notarske
storitve, vpis v zemljiško knjigo) ter plačati
vse pripadajoče javne dajatve.
VIII. Najemnik nepremičnine ima pod
enakimi pogoji predkupno pravico. Sprememba lastništva na obstoječe najemno
razmerje ne vpliva.
IX. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter tudi
da lahko do sklenitev pravnega posla že začeti postopek ustavi brez dolžnosti povračila
kakršnekoli odškodnine.
X. Postopek bo vodila posebna Komisija za izvedbo postopka razpolaganja s
stvarnim premoženjem. Kontaktna oseba za dodatne informacije je Tatjana Bakše tel.01 30 77 278 elektronski naslov:
tatjana bakse@zzzs.si.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (OE Ljubljana)
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Št. 583
Ob-6550/07
Na podlagi 19. člena Zakona o blagovnih
rezervah (Ur. l. RS, št. 60/95), objavljamo
javni poziv
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin, premičnin in opreme
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106,
Ljubljana, tel. 01/589-73-00, telefaks
01/589-73-47.
2. Predmet javnega poziva je:
a) odprodaja skladišča UNP,
b) kraj: Ravne na Koroškem, območje
Petrol Energetike Ravne d.o.o.,
c) vrsta nepremičnine:
– parc. št. 518/4, stavbišče funkcionalno,
1.175 m2,
– parc. št. 518/5, dvorišče, 1.137 m2 in
– parc. št. 518/6 stavbišče funkcionalno,
311 m2,
– vložek št. 1.052, vse k.o. Ravne;
d) vrsta premičnin in opreme:
– kroglasti rezervoar UNP 1.200 m3 s
pripadajočo opremo,
– ležeči rezervoar UNP 150 m3 s pripadajočo opremo,
– polovica nadstreška pretakališča
– in pripadajoči skupni objekti in naprave
za uporabo rezervoarjev, skupaj z brezplačno služnostjo uporabe cestnega in železniškega transporta.
Izhodiščna cena je 89.000 EUR;
e) nepremičnina, premičnina in oprema
se odprodaja, po sistemu videno - kupljeno.
Predpisane davčne dajatve na promet
nepremičnin in stroške prepisa plača kupec.
3. Nepremičnina bo prodana ponudniku,
ki bo ponudil najugodnejšo ceno.
O izboru bodo ponudniki obveščeni v
roku 8 dni od roka za predložitev ponudb.
Razpisovalec si pridržuje pravico, da ne
izbere nobenega ponudnika.
4. Če izbrani ponudnik ne sklene pogodbe o prodaji nepremičnine, se šteje, da odstopa od pogodbe. V tem primeru se kavcija
ne vrača.
5. Način in rok plačila:
Najugodnejši ponudnik je dolžan plačati
kupnino ob podpisu pogodbe na transakcijski račun pri BACA št. 29000-0055148819.
Položena kavcija se všteje v kupnino.
6. Višina kavcije:
Pred odpiranjem ponudb morajo ponudniki položiti kavcijo v višini 10% izhodiščne cene na transakcijski račun pri BACA
št. 29000-0055148819.
Po opravljenem odpiranju ponudb se ponudnikom, ki s svojo ponudbo ne uspejo,
kavcija vrne v roku 8 dni, brez obresti.
7. Ogled nepremičnine je možen po
predhodnem dogovoru z Vando Škerjanc,
tel. 01/589-73-17.
8. Predložitev ponudb:
a) Pisne ponudbe je potrebno predložiti
do 21. 3. 2007.
Ponudbe se označi: »Ponudba za nakup
skladišča UNP v Ravnah na Koroškem – ne
odpiraj«.
Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o plačani kavciji,
– izjavo, da so plačani vsi davki in prispevki,
– izjavo, da v zadnjih šestih mesecih ponudnik ni imel blokiranega računa,
– pooblastilo osebi za zastopanje, na odpiranju ponudb za pravne osebe in
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– izjavo o državljanstvu, če je ponudnik
fizična oseba.
b) Polni naslov kamor je potrebno predložiti ponudbe: Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb bo 22. 3. 2007 ob 11. uri,
v sejni sobi, VII nadstropje, na Zavodu Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska 106, Ljubljana.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-6356/07
1. Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, na podlagi
157. člena ZASP vabi Javni zavod RTV Slovenija k pogajanjem za sklenitev skupnega
sporazuma o pogojih plačila nadomestila za
uporabo varovanih del iz repertoarja Zavoda
IPF v televizijskih in radijskih programih RTV
Slovenija.
2. Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, na podlagi
157. člena ZASP vabi Združenje kabelskih
operaterjev Slovenije k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma o pogojih plačila
nadomestila za uporabo varovanih del iz
repertoarja Zavoda IPF v programih, ki jih
razširjajo ali izdajajo člani Združenja.
Zavod IPF
Št. 478-36/2007
Ob-6327/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS,
št. 72/93 in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo št. 7/99, Uradni list
RS, št. 2/02, št. 41/05 in št. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Uradni list RS št. 12/03 in št. 77/03)
ter sklepa Občinskega sveta Občine Ajdovščina z dne 1. 3. 2007 objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremičnine
Predmet javne ponudbe je prodaja stavbnega zemljišča v Poslovno coni Pod letališčem v Ajdovščini in sicer parc. št. 1070/144
travnik 4. razreda v izmeri 1048 m2 vl. št. 745
k.o. Vipavski Križ in parc. št. 1070/145 travnik 4. razreda v izmeri 211 m2 vl. št. 1856
k.o. Vipavski Križ. Nepremičnini se prodajata skupaj.
Parceli se nahajata na jugovzhodnem
delu Poslovne cone Pod letališčem, ki je
locirana na zahodni strani mesta Ajdovščina
med regionalno cesto R2/444 in železnico na nasprotni strani športnega letališča.
Nepremičnini tvorita na terenu že formiran
poslovni kare in imata zaradi navedenega
lastnost izrazite funkcionalne površine namenjeni proizvodni, servisni in poslovni dejavnosti.
Komunalna opremljenost: parceli sta v
območju osnovne komunalne infrastrukture.
2. Ponudbena cena
Najmanjša ponudbena cena za obe zemljišči znaša 32.800 EUR. Uspeli ponudnik
bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeno zemljišče vendar
najmanj v višini ponudbene cene.

Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na
dodano vrednost v višini 20% od ponujene
cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup stavbnega zemljišča
v PC Pod letališčem Ajdovščina. Ponudbe,
poslane po pošti ali dostavljene v vložišče
Občine Ajdovščina, se bodo upoštevale le,
če bodo pravilno označene prispele do torka
27. marca do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih ponudb bo potekalo istega dne
ob 10.15, v sejni sobi Občine Ajdovščina,
Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno«.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so državljani držav članic Evropske unije, pravne
osebe s sedežem v državah, ki so članice
Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
3.300 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino za
zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
Ogled zemljišča je možen ob predhodni najavi na kraju samem, in sicer v torek
20. 3. 2007 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po telefonu št. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja Lovrekovič oziroma na
tel. 05/365-91-14 kontaktna oseba Katarina
Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-6332/07
V skladu s 24. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list RS,
št. 2/04) in 4. členom Odloka o turistič-
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ni taksi v Občini Kranjska Gora (UVG
št. 41/04), Občina Kranjska Gora objavlja
javni poziv
za posredovanje podatkov, ki bodo
osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Kranjska Gora
I. Poziv novim zavezancem
Občina Kranjska Gora poziva nove zavezance iz 10. člena Odloka o turistični taksi
v Občini Kranjska Gora (lastnike počitniških
hiš in stanovanj na območju Občine Kranjska Gora) k oddaji podatkov. Novi zavezanci
so dolžni podatke vpisati v priloženi obrazec
in jih do vključno 20. 3. 2007 poslati na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1b, 4280 Kranjska Gora.

Obrazec za posredovanje podatkov, ki bodo osnova za izračun pavšalnega zneska
turistične takse v Občini Kranjska Gora
Ime in priimek lastnika počitniške hiše/stanovanja v Občini Kranjska Gora (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 – spremembe kvadrature, naslova in oprostitveni razlogi
Morebitne spremembe lastništva, kvadrature ali stalnega bivališča oziroma oprostitvene razloge iz 7. člena Odloka z obrazložitvijo, pošljite na naslov: Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska
Gora do vključno 20. 3. 2007.
Odlok o turistični taksi v Občini Kranjska
Gora ter predpisani obrazec za posredovanje podatkov sta v elektronski obliki dostopna na spletni strani Občine Kranjska Gora:
http://obcina.kranjska-gora.si.
Za kakršna koli pojasnila smo vam na
voljo na tel. 04/580-98-12 (kontaktna oseba:
Vida Černe)
Občina Kranjska Gora
Ob-6305/07
Arhitekturni biro Blaž Jereb s.p. s sedežem Grosuplje, Ljubljanska cesta 4D, 1290
Grosuplje, matična številka 1344277000,
v skladu z drugim odstavkom 670. člena
ZGD-1 v zvezi s 75. členom ZGD-1 obveščam javnost, da se kot podjetnik posameznik nameravam statusno preoblikovati, in
tako nameravam prenesti svoje podjetje
samostojnega podjetnika na novo kapitalsko družbo – d.o.o., ki jo bom ustanovil
zaradi prenosa podjetnikovega - mojega
podjetja.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-36/2006/5
Ob-6436/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 34, kjer je vpisana politična stranka Zveza neodvisnih Slovenije, s
skrajšanim imenom ZNS – Zveza neodvisnih Slovenije ter s kratico imena ZNS in s
sedežem v Mariboru, Poštna ulica 3, vpiše
sprememba naslova sedeža v: Maribor, Miklošičeva ulica 6.
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Evidence sindikatov

Št. 101-1/2007
Ob-5886/07
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pod zap. št. 24 vpiše dne
26. 2. 2007 hramba Pravil Sindikata zdravstva in socialnega varstva Doma upokojencev Izola, Kosovelova 22, Izola.
Št. 101-3/2007-6
Ob-5888/07
Sindikatu kovinske in elektroindustrije
Slovenije, Sindikat družbe Arcont Gornja
Radgona, čigar pravila so bila vpisana v
evidenco statutov sindikatov, ki se vodi pri
Upravni enoti Gornja Radgona, pod zap.
št. 6 z dne 21. 5. 1993 se spremeni naziv
sindikata in posledično tudi pravila. Novi naziv se glasi: Sindikalna podružnica Arcont
d.d., s sedežem Ljutomerska 29, 9250
Gornja Radgona. Sprememba naziva sindikata in hramba novih Pravil o organiziranju
in delovanju sindikalne podružnice Arcont
d.d. je vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 72 dne 26. 2. 2007.
Št. 02048-6/2007/2
Ob-5889/07
Statut Sindikata višjih rentgenskih
tehnikov, inženirjev radiologije in diplomiranih inženirjev radiologije Slovenije
– Pergam (Sindikat sevalcev Slovenije
– Pergam), Trg OF 14, Ljubljana, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 15. 2. 2007 pod zaporedno
št. 180.
Št. 101-2/2007-3
Ob-6160/07
1. Upravna enota Kranj sprejme v hrambo
Pravilnik Sindikata družbe G.E.P.E. d.o.o.
neodvisnost, KNSS, Škofjeloška cesta
6, 4000 Kranj, s sedežem Škofjeloška cesta 6, 4000 Kranj, z dne 26. 12. 2006.

2. Pravilnik iz prvega odstavka se vpiše v
evidenco statutov in pravil sindikatov pri tem
organu, pod zaporedno številko 193.
Št. 101-1/2007-6
Ob-6161/07
Zvezi svobodnih sindikatov Slovenije,
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije, Sindikat delavcev avtoceste, Podjetje
za vzdrževanje avtoceste, Baza Postojna,
Baza Postojna, Zalog, Postojna, ki je vpisana v evidenco hrambe statutov sindikatov
pri Upravni enoti Postojna pod zaporedno
številko 6/93, se spremenijo pravila in naziv z naslovom tako, da se glasi: Sindikat
delavcev avtoceste baza Postojna, Industrijska 3, 6230 Postojna.
Sprememba pravil sindikata je vpisana
v evidenco hrambe statutov pod zaporedno
43/07.
Št. 101-13/2007-2
Ob-6162/07
Pravila sindikata zavoda SVIZ OŠ Draga
Kobala Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 14.
6. 2002, pod zaporedno številko 24, so bila
spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 31. 1. 2007 in odslej nosijo naziv:
Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 31.
1. 2007, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Draga Kobala
Maribor, skrajšano: SVIZ OŠ Draga Kobala MB, s sedežem sindikata v Mariboru,
Tolstojeva ul. 3.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 13, z dne 27. 2. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Št. 101-12/2007-2

Ob-6163/07

Pravila organizacije Sindikata v zavodu Dom starejših občanov Tezno, z
dne 19. 5. 2005, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka,
101-17/2005 1002, z dne 29. 7. 2005 in
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 15, z dne 28. 7. 2005,
se z dnem 27. 2. 2007 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-2/2007-2

Ob-6164/07

1. S sklepom izvršnega odbora Sindikata
vzgoje, izobraževanja in znanosti OŠ Selnica ob Dravi dne 14. 12. 2006, je bil spremenjen naziv sindikata iz Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije (staro ime)
v Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije, okrajšano ime: SVIZ OŠ
Selnica ob Dravi (novo ime).
2. Nov naziv sindikata glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, okrajšano ime: SVIZ OŠ Selnica
ob Dravi.
3. Spremembe se vodijo v evidenci statutov pod zaporedno št. 33 z dne 22. 2. 2007
pri Upravni enoti Ruše.
4. Identifikacija (matična št.) sindikata
je 5995124.
Št. 101-1/2007

Ob-6434/07

Upravna enota Radovljica z dnem 26. 2.
2007 sprejme v hrambo spremembe Pravila sindikata Begunje, ki ga je zahtevala
pooblaščena oseba sindikata vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 107, z nazivom Sindikat Elan Begunje, sindikat s sedežem Begunje 1, 4275
Begunje na Gorenjskem.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-14/2006-101

Ob-5887/07

Izrek odločbe v zadevi usklajene uvedbe
provizije za komitente za dvig gotovine
na bankomatih drugih bank
1. Družbe Nova Ljubljanska banka d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, Banka
Celje d.d., Vodnikova 2, Celje, Nova KBM
d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, Abanka Vipa
d.d., Slovenska 58, Ljubljana, so kršile 5.
člen v povezavi s 3. členom ZPOmK, ker so
usklajeno ravnale ter so na točno isti dan,
to je 20. februarja 2006, in v točno enakem
znesku, 80,00 SIT, uvedle provizijo za svoje
komitente pri dvigu gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank.
Navedeno ravnanje predstavlja usklajeno
ravnanje o pogojih poslovanja na trgu, katerega cilj je preprečevati, ovirati oziroma
izkrivljati konkurenco v Republiki Sloveniji.
2. Sklepi organov bank, ki so naštete v
prvi točki izreka, s katerimi so določile, da
bodo provizijo za svoje komitente pri dvigu
gotovine z domačo debetno kartico na bankomatih drugih bank uvedle 20. 2. 2006 v
višini 80,00 SIT, so prepovedani in nični.
3. Bankam se prepoveduje vsakršno nadaljnjo dogovarjanje in medsebojno sodelovanje pri sprejemanju odločitev glede provizije za svoje komitente pri dvigu gotovine
z domačo debetno kartico na bankomatih
drugih bank.
4. Izrek odločbe se objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

5. Med postopkom niso nastali posebni
stroški.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-8/2007-5
Ob-5917/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene
koncentracije, ki temelji na pridobitvi skupnega nadzora družb, Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana
in Slovenska odškodninska družba d.d.,
Mala ulica 5, Ljubljana, nad družbo Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije,
d.d., Savska loka 4, Kranj, na podlagi 3.
odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju
omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99
in 37/04, v nadaljevanju: ZPOmK) odločil,
da priglašeni koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. in Slovenska odškodninska družba d.d. sta dne 9. 1. 2007,
s pridobitvijo novih delnic, pridobili skupni
nadzor nad družbo Iskraemeco, merjenje
in upravljanje energije, d.d. na podlagi povečanja osnovnega kapitala družbe Iskraemeco, merjenje in upravljanje energije, d.d.
z izdajo novih delnic. V navedenem primeru
gre za koncentracijo v smislu druge alinee
2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da

se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve
družb udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-17/2007-6
Ob-6438/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
2. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim
odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS,
št. 99/04 – UPB; v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Orbico
trgovina, uvoz, zastopanje d.o.o., Brnčičeva ulica 31, Ljubljana (v nadaljevanju:
Orbico), in Emona Obala trgovski sistem
d.d., Pristaniška ulica 12, Koper (v nadaljevanju: Emona Obala), skladna s pravili
konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Priglašena koncentracija se je izvedla s
pridobitvijo večinskega lastniškega deleža
družbe Emona Obala s strani družbe Orbico, na podlagi pogodb o prodaji poslovnih
deležev, kar pomeni koncentracijo podjetij v
smislu določila druge alinee 2. odstavka 11.
člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

21 / 9. 3. 2007 /

Stran

1607

Objave po Zakonu o medijih

Ob-5890/07
1. Ime medija: Sponka.tv.
2. Izdajatelj medija: Domates d.o.o., Liminjanska 96, 6320 Portorož.
3. Ime in priimek ter stalno bivališče fizične
osebe, ki ima najmanj 5% delež izdajatelja
in 5% upravljalskih oziroma glasovalnih pravic: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10, 6320
Portorož.
4. Zakoniti zastopnik izdajatelja in direktor
družbe: Matjaž Dodič, Ulica 30. divizije 10,
6320 Portorož.
Ob-5891/07
Na podlagi 64. člena Zakona o medijih,
Radio Gorenc d.o.o., Balos 4, Tržič objavlja,
da imajo družbeniki lastninske deleže oziroma
glasovale pravice razporejene v naslednjem
razmerju:
Več kot 5% deleža oziroma glasovalnih
pravic imajo:
1. Občina Tržič, Trg svobode 18, Tržič
– 21,11%.
2. Janez Štimec, Mirke 15b, Vrhnika –
64,13%.
3. Miha Zdešar, Pševska 14, Kranj –
14,76%.
Drugih družbenikov v Radio Gorenc d.o.o.,
Balos 4, Tržič, ni.
Ob-5896/07
Ime medija: GV IN.
Firma in sedež izdajatelja: Bisnode, družba
za medije ter poslovne in bonitetne informacije
d.o.o., Einspielerjeva 6, 1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Maria Anselmi, direktorica.
Podatki o osebi, ki ima najmanj pet odstotni lastniški ali upravljalski delež oziroma
delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja: Bisnode AB, Sveavagen 56, S-11390,
Stockholm, Kraljevina Švedska.
Ob-6145/07
Ime medija: Revija obrtnik, Celovška 71,
Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic: Obrtna zbornica Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtne zbornice Slovenije: Miroslav Klun.
Generalni sekretar Obrtne zbornice Slovenije: dr. Viljem Pšeničny.
Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije:
predsednik:Štefan Pavlinjek,
podpredsednika: Pavlina Svetič, Aleš Pulko,
člani: Janko Hrastovšek, Berto Menard,
Franc Leskovec, Alojz Kovšca, Andrej Klobasa, Ivan Šel, Franci Ažman, Milan Hafner,
Vladimir Ražman, Janez Kaker, Metod Leban,
Vojka Šergan, Branko Meh, Darko Hlupič, Miran Gracer, Ivan Ulaga, Dare Stojan, Franc
Kremžar,

generalni sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny.
Nadzorni odbor Obrtne zbornice Slovenije:
predsednik: Cvetko Faganelj,
člani: Majda Javornik, Mira Špiljak, Rajko
Kodrič, Vinko Šeligo.
Ob-6146/07
Ime medija: Revija Podjetnik, Celovška
71, Ljubljana.
Izdajatelj medija: Obrtna zbornica Slovenije, Celovška 71, Ljubljana.
Viri financiranja: lastna sredstva.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic: Obrtna zbornica
Slovenije, 100% upravljalskih pravic.
Predsednik Obrtne zbornice Slovenije:
Miroslav Klun.
Generalni sekretar Obrtne zbornice Slovenije: dr. Viljem Pšeničny.
Upravni odbor Obrtne zbornice Slovenije:
predsednik: Štefan Pavlinjek,
podpredsednika: Pavlina Svetič, Aleš Pulko,
člani: Janko Hrstovšek, Berto Menard,
Franc Leskovec, Alojz Kovšca, Andrej Klobasa, Ivan Šel, Franci Ažman, Milan Hafner,
Vladimir Ražman, Janez Kaker, Metod Leban, Vojka Šergan, Branko Meh, Darko Hlupič, Miran Gracer, Ivan Ulaga, Dare Stojan,
Franc Kremžar,
generalni sekretar OZS dr. Viljem Pšeničny.
Nadzorni odbor Obrtne zbornice Slovenije:
predsednik: Cvetko Faganelj,
člani: Majda Javornik, Mira Špiljak, Rajko
Kodrič, Vinko Šeligo.
Ob-6147/07
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih
in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Štajerski val najmanj 5% premoženjski delež oziroma najmanj 5% delež
glasovalnih pravic:
– FM NET, d.o.o., podjetje za radijsko in
televizijsko dejavnost, Celovška cesta 206,
1000 Ljubljana, (27,21%),
– KD, Kmečka družba Holding – Finančna družba d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
(20%),
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno, (26,40%),
– Damjan Gobec, Celjska cesta 33, 3240
Šmarje pri Jelšah, (26,40%).
Direktor družbe je Damjan Gobec, nadzorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.
Ob-6148/07
V skladu z Zakonom o medijih (prvi odstavek 64. člena) objavljamo podatke o fizičnih
in pravnih osebah, ki imajo v premoženju
podjetja Radia Celjski najmanj 5% premo-

ženjski delež oziroma najmanj 5% delež glasovalnih pravic:
– Roman Moškotevc, Stopče 31, 3231
Grobelno, (100%).
Direktor družbe je Roman Moškotevc, nadzorni organ organa upravljanja je skupščina
družbe.
Ob-6157/07
Radijski program: Radio Maxi - Prleški
val.
Izdajatelj: Recal, podjetje za proizvodnjo in
informiranje d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 20%,
– Recal d.o.o., Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 80%.
Ob-6158/07
Radijski program: radio Radio.
Izdajatelj: Media Ton družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o., Trg svobode
28, 2310 Slovenska Bistrica.
Več kot 5% upravljalskih pravic/kapitala:
– Drago Žuman, Ulica Dr. Franca Kovačiča
22, 9240 Ljutomer – 80%,
– Aleksander Hren, Špindlerjeva ulica 29,
2310 Slovenska Bistrica – 10% lastnik,
– Branko Kocijančič, Murnova ulica 2,
2310 Slovenska Bistrica –10% lastnik.
Ob-6159/07
Radijski program: Radio Viva.
Izdajatelj: Media Info d.o.o., Bakovska ulica 2, 9000 Murska Sobota.
Ime, priimek in stalno prebivališče fizične
osebe, ki ima v premoženju izdajatelja najmanj 5% delež kapitala, oziroma najmanj 5%
delež glasovalnih oziroma upraviteljskih pravic: 100% lastnik in upravljalec Robert Markovič, Cezanjevci 20/d, 9240 Ljutomer.
Ob-6315/07
Ime medija: Radio Capris.
Izdajatelj medija: Radio Capris d.o.o., Ulica
15. Maja 10b, 6000 Koper.
Vir financiranja: lastna sredstva družbe.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala oziroma upravljavskih pravic: D Holding d.d., Ljub
ljanska 47, 1230 Domžale (100% delež).
Direktor: Petra Sorbara.
Ob-6435/07
Ime medija: Proteus, mesečnik za poljud
no naravoslovje.
Ime in sedež izdajatelja, sedež uredništva:
Prirodoslovno društvo Slovenije, Salendrova
4, p.p. 1573, 1001 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: prof. dr. Radovan Komel, predsednik Prirodoslovnega
društva Slovenije.
Glavni urednik: dr. Tomaž Sajovic, odgovorni urednik: prof. dr. Radovan Komel.
Revija izhaja enkrat mesečno od septembra do junija v slovenščini z angleškimi povzetki.
Prirodoslovno društvo Slovenije ima 100%
lastniški in upravljalski delež revije Proteus.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 38141-4/2007/3
Ob-6548/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona
o elektronskih komunikacijah (Uradni list
RS, št. 13/07 – UPB1) ter skladno s 104.
členom Zakona o medijih (Uradni list RS,
št. 110/06 – UPB1 in 69/06 – ZOIPub)
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, s soglasjem
Sveta za radiodifuzijo št. 0012-18/2007/2,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa sta prosti radijski frekvenci za zvokovno difuzno radijsko postajo na dveh oddajnih točkah, ki
skupaj tvorita homogeno območje pokrivanja in se bosta dodelili enemu ponudniku:
Mozirje 88,3 MHz (za pokrivanje območja med Mozirjem, Šentjanžem pri Nazarjah ter Potokom pri Nazarjah),
Velenje 2 99,1 MHz (za pokrivanje območja Velenja).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik
2.1 Ponudnik je lahko vsaka pravna ali
fizična oseba, ki je pri pristojnem organu
registrirana za opravljanje radijske dejavnosti, z izjemo Radiotelevizije Slovenija,
javni zavod, ki pridobiva frekvence skladno z drugim odstavkom 13. člena Zakona
o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS,
št. 96/05).
2.2 Radijski program, s katerim kandidira ponudnik, mora biti vpisan v razvid
medijev pri Ministrstvu za kulturo RS.
2.3 Ponudnik mora biti imetnik dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za
program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja televizijsko
dejavnost, ne more pridobiti odločbe o
dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje
radijske dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane
vse zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– program mora biti namenjen prebivalcem krajev, ki ležijo znotraj savinjske
statistične regije;
– ponudnik mora poleg informativnih in
zabavnih programskih vsebin v tedenskem
oddajnem času predvajati vsaj še tri druge
vrste programskih vsebin, ki so določene v Pravilniku o merilih za opredelitev
vsebin lastne produkcije (Uradni list RS,
št. 77/02).
2.7 Ponudnik lahko s programom, s
katerim kandidira, v analogni radiodifuzni tehniki prekriva največ 20% celotnega razpisanega geografskega območja
in največ 20% razpisanega geografskega
območja vsake od razpisanih radiodifuznih
frekvenc.
2.8 Geografsko območje pokrivanja
ponudnikovega programa v analogni radi-

odifuzni tehniki ne sme biti oddaljeno več
kot 20 km od razpisanega geografskega
območja pokrivanja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe in način njihove uporabe (ocenjevanje)
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk,
ki jih lahko pridobi ponudnik pri določenem
merilu. Komisija bo Svetu za radiodifuzijo poslala popolne ponudbe in poročilo o
njihovi oceni v skladu z razpisnimi merili,
ki pa ne bo zajemala ocene ponudbe glede programskih vsebin. Svet za radiodifuzijo bo ocenil prispele ponudbe glede
programskih vsebin in na podlagi skupne
ocene ponudbe, ki predstavlja vsoto vseh
točk, ki jih bo prejela ponudba pri posameznih merilih, podal obrazložen predlog
izbire najboljšega ponudnika. Agencija bo
izbranemu ponudniku dodelila pravico do
uporabe frekvenc Mozirje 88,3 MHz ter
Velenje 2 99,1 MHz.
3.1 Obseg lastne produkcije: namen
tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih
vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki imajo večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času se
ocenijo z večjim številom točk. (0-6 točk);
3.2 Politična nevtralnost programa:
ocena je vezana na izjavo o zagotavljanju politično nevtralnega programa, ki jo
ponudnik priloži kot prilogo ponudbi. Če
ponudnik priloži izjavo, prejme 1 točko, če
ponudnik ne priloži izjave, prejme 0 točk.
(0-1 točka);
3.3 Žanrska in tematska raznovrstnost
programske ponudbe: namen tega merila
je ponudnikom dodeliti točke glede na žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih vsebin v predvajanem programu. Žanrsko in tematsko raznovrstnejši program
prejme več točk. (0-8 točk);
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju: namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na
prispevek njihovih programov k razvitosti
radiodifuzije na razpisanem območju. (0-6
točk);
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja: ponudniki programov, ki
že oddajajo ponujeni program v soseščini
razpisanega območja, imajo prednost pred
tistimi, ki že oddajajo ponujeni program na
bolj oddaljenem območju, in novimi programi. (0-8 točk);
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom: območje pokrivanja razpisanih frekvenc sega deloma
v Občino Mozirje, deloma v Občino Nazarje, deloma v Občino Šoštanj in deloma v
Občino Velenje. Za vsako pozitivno mnenje pristojnega organa navedenih občin o

utemeljenosti pokrivanja območja občine
s ponujenim programom, ki ga ponudnik
pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik 1
točko. (0-4 točke);
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost
podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program: območje pokrivanja razpisanih
frekvenc sega deloma v Občino Mozirje,
deloma v Občino Nazarje, deloma v Občino Šoštanj in deloma v Občino Velenje.
Ponudnik s sedežem v eni izmed navedenih občin lahko priloži zagotovilo, da občina, v kateri ima ponudnik svoj sedež in v
katero hkrati sega območje pokrivanja razpisanih frekvenc, podpira lokalni oziroma
regionalni radijski program. (0-1 točka);
3.8 Ekonomsko stanje prosilca: ekonomsko stanje ponudnika se ocenjuje na
podlagi priložene informacije o boniteti poslovanja ponudnika, ki jo pripravi pristojna
inštitucija. Če ponudnik priloži informacijo
o boniteti poslovanja, dobi 1 točko, sicer
dobi 0 točk. (0-1 točka);
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa:
pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu
kadrovska usposobljenost za oddajanje
radijskega programa se ponudniku dodeli
od 0 do 3 točke glede na število zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa.
Pri tem se upošteva število zaposlenih, ki
imajo s ponudnikom sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za določen ali nedoločen čas.
Pri podmerilu tehnična usposobljenost za
oddajanje radijskega programa se ponudniku dodeli od 0 do 3 točke glede na vrednost opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe. (0-6 točke);
3.10 Število potencialnih uporabnikov
– poslušalcev: ponudniki programov, ki
bi z razpisanim območjem pridobili večji
odstotek novih uporabnikov (poslušalcev)
imajo prednost pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi
uporabniki znotraj razpisanega območja
in uporabniki znotraj obstoječega območja
pokrivanja. Razpisano območje pokrivanja
predstavlja združeno območje pokrivanja
obeh razpisanih radiodifuznih frekvenc. Za
obstoječa območja pokrivanja ponudnikov
se upošteva območja pokrivanja, ki so določena v obstoječih veljavnih odločbah o
dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen
program. (0-6 točk);
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije: dosedanje izkušnje
ponudnika na področju radiodifuzije se
ocenjuje na podlagi števila let delovanja
ponudnika na področju radijske dejavnosti. (0-5 točk);
3.12 Trajanje programa: namen tega
merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje programa v
tedenskem oddajnem času. Ponudniki, ki
imajo daljše trajanje programa v tedenskem oddajnem času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-5 točk);
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3.13 Prednostno upoštevanje programov posebnega pomena: pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo radijski
programi s statusom programa posebnega
pomena iz 77., 79., 80. in 81. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06
– UPB1 in 69/06 ZOIPub). Ponudnik, ki
ponudbi priloži kopijo odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena,
prejme 2 točki, ponudnik, ki ponudbi kopije
predmetne odločbe ne priloži, prejme 0
točk. (0-2 točki);
3.14 Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe: kadar kandidirajo ponudniki z enako ali podobno programsko ponudbo, ima pri izbiri izdajatelja
programa, ki bi pokrival manjše razpisano
območje (ene ali več lokalnih skupnosti
oziroma regije), prednost ponudnik s sedežem na območju, kateremu je program
namenjen. (0-1 točka)
4. Roki in način predložitve ponudb

5. Javno odpiranje ponudb: javno odpiranje ponudb bo potekalo na sedežu
agencije: Stegne 7, 1000 Ljubljana, v sejni
sobi, dne 12. 4. 2007 ob 10. uri.
6. Razpisna dokumentacija: ponudnik,
ki se prijavlja na javni razpis, mora dostaviti
popolno ponudbo v skladu s tem sklepom
in razpisno dokumentacijo. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletnih straneh
agencije: http://www.apek.si. Ponudnik lahko dvigne razpisno dokumentacijo v pisni
in elektronski obliki tudi osebno v vložišču
agencije, v času uradnih ur, ki so vsak ponedeljek in sredo od 9. do 11. ure.
7. Kontaktna oseba: Martina Jug,
tel. 01/583-63-85, elektronski naslov:
martina.jug@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje
8 mesecev od preteka roka za predložitev
ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije

Rok za predložitev ponudb je 10. 4. 2007
do 14. ure. Ne glede na način pošiljanja
morajo ponudbe prispeti na naslov agencije:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije, Stegne 7, 1000
Ljubljana, do navedenega roka. Agencija ne
bo prevzela ponudbe, njene spremembe,
dopolnitve, nadomestitve ali umika po izteku
roka za predložitev. Če bo ponudba, poslana po pošti, prispela po izteku roka, jo bo
Agencija poslala nazaj ponudniku.
Ponudniki lahko ponudbe pošljejo po
pošti na naslov agencije, ali jih predložijo
osebno, na vložišču agencije, vsak delovni
dan od 8. do 14. ure. Uradna oseba agencije, zadolžena za sprejemanje ponudb,
bo v primeru osebne dostave izdala potrdilo o prejemu ponudbe.
Ponudbo je treba dostaviti v izvirniku
in v treh kopijah. Natančna navodila za
pripravo ponudbe se nahajajo v razpisni
dokumentaciji.
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Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-5892/07
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.

Sklici skupščin
Ob-6684/07
Obvestilo
Sklicatelja skupščine družbi Equity d.o.o.
Kamnik in Condor d.o.o. Ljubljana, obveščata delničarje delniške družbe Skupina
KIK Kemijska industrija Kamnik d.d., Fužine
9, 1240 Kamnik, da je bila seja skupščine,
sklicana na podlagi pooblastila Okrožnega
sodišča v Ljubljani (opr. št. Ng 4/2007) z
objavo v Ur. l. RS, št, 9 z dne 2. 2. 2007,
preložena do odločitve sodišča o začasnih
odredbah, ki sta jih izdali Okrajno sodišče v
Kamniku (opr. št. Z 5/2007) in Okrožno sodišče v Ljubljani (opr. št. V Pg 66/2006).
Datum preložene seje skupščine bo objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Equity d.o.o. Kamnik
Marko Smole
direktor družbe
Condor d.o.o. Ljubljana
Marko Smole
direktor družbe
Ob-5883/07
Na podlagi statuta družbe, poslovnika o
delu skupščine družbe Mestna optika, Proizvodnja optičnih inštrumentov in prodaja
fotografske opreme d.d., Kongresni trg 9,
Ljubljana, ter v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, sklicuje uprava
16. skupščino
delničarjev družbe Mestna
optika,Proizvodnja optičnih
inštrumentov in prodaja fotografske
opreme d.d.,
ki bo dne 10. 4. 2007 ob 9. uri v prostorih
družbe Mestna optika d.d, Kongresni trg 9,
Ljubljana.
1. Ugotovitev sklepčnosti in izvolitev
enega preštevalca glasov. Seji skupščine
bo prisostvovala vabljena notarka mag.Nina
Češarek.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine ter se izvoli preštevalec glasov.

2. Izplačilo dividend.
Predlog sklepa: skupščina sprejme sklep
o uporabi bilančnega dobička za leto 2005 z
dne 31. 12. 2005, kateri znaša 308.501,64
EUR (73.929.332,95 SIT), in sicer se v višini
128.880,47 EUR (30.884.916,72 SIT) razporedi za izplačilo bruto dividend kot bruto
dividenda iz leta 2005. Razlika v znesku
179.621,17 EUR (43.044.417,18 SIT) pa se
prenese v naslednje obdobje kot prenesen
dobiček.
Gradivo za skupščino:
Gradivo za skupščino je na vpogled
vsem delničarjem družbe na sedežu družbe, Kongresni trg 9, v Ljubljani, vsak delovni
dan med 9. in 11. uro.
Udeležba in uresničevanje glasovalne
pravice
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo pisno prijavijo
vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
Mestna optika d.d.
direktor: Slavko Fašalek
Ob-6322/07
Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., na zahtevo delničarja družbe
Republike Slovenije, št. 47607-6/2007/3 z
dne 1. 3. 2007 v skladu z določilom 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni
list RS, št. 42/06 in 60/06-popr., ZGD-1) in
38. člena Statuta družbe SIJ – Slovenska
industrija jekla, d. d. glede sklica skupščine
sklicuje in vabi delničarje na
15. sejo skupščine
družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d.d.,
ki bo v sredo, 11. aprila 2007 ob 11. uri
na sedežu družbe SIJ – Slovenska industrija
jekla, d. d. Gerbičeva 98 Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom in predlogi sklepov:
1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles
skupščine.
Predlog sklepa: skupščina izvoli delovno
predsedstvo v sestavi: predsednik in dva
člana.
2. Odpoklic sedanjih in izvolitev novih
članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
2.1. Marija Zagožen, Franc Vodopivec,
Janez Kopač, Jože Kobe, Izidor Rejc, Milan
Škafar in Božidar Brudar se z dnem sprejetja sklepa na skupščini odpokličejo s funkcije članstva v nadzornem svetu družbe.
2.2 Za člane nadzornega sveta družbe
se z dnem sprejetja tega sklepa za dobo
štirih let izvolijo:
1. Marija Zagožen,
2. Borut Frantar,
3. Viacheslav Korchagin,
4. Aleš Rojs,
5. Igor Malevanov,
6. Vladimir Lomberg,
7. Dmitri Bochkarev.

3. Spremembe statuta družbe.
Predlog sklepov:
3.1 Sprejmejo se spremembe statuta
družbe:
– 6. člen statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
145,266.065,76 EUR. Osnovni kapital je
razdeljen na 994.616 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka
delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.«
– prvi odstavek 16. člena statuta se spremeni tako, da sedaj glasi:
»Skupščina lahko s ¾ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene,
da bo družba izdala zamenljive obveznice,
delniške nakupne opcije, dividendne obveznice in posebne pravice do udeležbe v dobičku (užitnice), pri čemer lahko z zakonsko
večino delno ali v celoti omeji prednostno
pravico delničarjev do nakupa teh vrednostnih papirjev oziroma pravic.«
– 17. člen statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
»Skupščina lahko z najmanj ¾ večino pri
sklepanju zastopanega osnovnega kapitala
sprejme sklep o odobrenem kapitalu, s katerim upravi podeli pooblastilo, da v soglasju z
nadzornim svetom v petih letih od vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni register,
poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic
za denarne ali stvarne vložke, v skladu s pooblastili, podeljenimi v takšnem sklepu.«
– v 36. členu statuta se za prvim odstavkom doda nov 2. odstavek, ki glasi:
»Skupščina lahko s ¾ večino odloči o
oblikovanju posebnih posvetovalnih odborov, ki nudijo delničarjem in družbi informacije ali nasvete v korporacijskih, komercialnih, operativnih, finančnih, kadrovskih ali
tehničnih zadevah družbe. Način oblikovanja posameznega posvetovalnega odbora,
obseg in način njegovega delovanja določi
skupščina s sklepom o oblikovanju posvetovalnega odbora.«
– drugi odstavek 41. člena statuta se
spremeni tako, da sedaj glasi:
»S ¾ večino oddanih glasov vsega pri
odločanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih
zadevah:
– povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
– statusnih spremembah in prenehanju družbe,
– spremembah statuta družbe,
– v drugih primerih, če tako določata
zakon ali statut. «
– 46. člen statuta se spremeni tako, da
sedaj glasi:
»Poleg razlogov o prenehanju družbe,
ki jih določa zakon, lahko družba preneha
s sklepom skupščine, ki mora biti sprejet z
najmanj ¾ večino pri sklepanju zastopanega
osnovnega kapitala.«
– 48. člen statuta se črta.
– 49. člen statuta se preštevilči v 48. člen
statuta.
– 50. člen statuta se preštevilči v 49. člen
statuta in se spremeni tako, da sedaj glasi:
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»Z dnem pričetka veljavnosti tega prečiščenega besedila statuta preneha veljati
prečiščeno besedilo statuta družbe, sprejeto na skupščini družbe z dne 3. november
2006.«
3.2 Sprejme se prečiščeno besedilo statuta družbe.
Gradivo za skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., s predlogi sklepov in predlogom novega statuta družbe
je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.,
v 2. nadstropju poslovne zgradbe družbe,
Gerbičeva 98 Ljubljana, vsak delovni dan
od 9. do 12. ure od dneva objave sklica seje
skupščine do dneva zasedanja skupščine.
Besedilo predlaganih sprememb in dopolnitev statuta je objavljeno tudi na spletnih straneh SIJ – Slovenska industrija jekla,
d.d. (www.sij.si)
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
glasujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in
zastopniki, ki pisno prijavijo svojo prisotnost na skupščini vsaj tri delovne dni pred
datumom zasedanja skupščine. Zastopniki
in pooblaščenci delničarjev morajo shraniti svoja pooblastila na sedežu družbe vsaj
tri delovne dni pred datumom zasedanja
skupščine.
Vsaka delnica daje delničarjem en glas.
Prostor zasedanja bo odprt 30 minut
pred začetkom zasedanja. Udeleženci se
prijavijo v prostoru zasedanja skupščine,
kjer s svojim podpisom potrdijo svojo prisotnost.
Če skupščina družbe ob prvem sklicu
ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje
skupščine isti dan ob 12. uri na istem kraju
z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala (drugi sklic).
SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
predsednik uprave družbe
Tibor Šimonka
Ob-6333/07
Uprava delniške družbe Termo, d.d.,
Škofja Loka sklicuje
skupščino
družbe Termo, d.d., Škofja Loka,
ki bo dne 11. 4. 2007 ob 9. uri v sejni sobi
družbe Termo, d.d., Trata 32, Škofja Loka z
naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Sprememba firme in skrajšane firme
družbe ter sprememba statuta.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta družbe:
a) Spremenita se firma in skrajšana firma družbe Termo, d.d., industrija termičnih
izolacij, Škofja Loka, tako da se odslej firma
glasi: Knauf Insulation, d.d., industrija termičnih izolacij, Škofja Loka, skrajšana firma
pa: Knauf Insulation, d.d., Škofja Loka.
b) Spremenita se točka 1.1. in točka 1.2.
statuta tako, da se odslej glasita:
»1.1. Firma družbe je: Knauf Insulation, d.d., industrija termičnih izolacij, Škofja
Loka.
1.2. Skrajšana firma družbe je: Knauf
Insulation, d.d., Škofja Loka«.
Sprejme se čistopis statuta v predloženem besedilu, ki je usklajeno z zgoraj sprejetimi sklepi.
Gradivo za skupščino družbe, vključno z
besedilom predlaganih sprememb statuta,
je vsem delničarjem na voljo v pravni službi

družbe v prostorih Terma, d.d., Škofja Loka,
Trata 32, vsak delovni dan v tednu med 9.
uro in 10. uro ter na spletni strani družbe.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji, ki
svojo udeležbo na skupščini predhodno pisno najavijo upravi družbe najkasneje v roku
3 dni pred zasedanjem skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje
na skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje prosimo, da se zaradi razdelitve glasovnic zglasite eno uro pred začetkom skupščine.
Termo d.d.
uprava družbe
Ob-6351/07
Na podlagi zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe, sklicuje uprava družbe
17. skupščino
Slip, d.d.,
ki bo 11. aprila 2007, ob 15. uri v sejni
sobi na Leskoškovi 4 v Ljubljani.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in imenovanje
notarja.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost,
izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov ter imenuje notarja po predlogu
uprave.
2. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006 in pisnim poročilom
nadzornega sveta.
b) Ugotovljeni bilančni dobiček za leto
2006 v višini 75,221.433,93 SIT ostane nerazporejen.
c) Potrdi in odobri se delo uprave v poslovnem letu 2006 in se upravi za poslovno
leto 2006 podeli razrešnica.
d) Potrdi in odobri se delo nadzornega
sveta v poslovnem letu 2006 in se predsedniku in vsem ostalim članom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006 podeli razrešnica.
3. Prenos delnic proti plačilu denarne
odpravnine.
Predlog sklepa:
Na predlog glavnega delničarja, družbe
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, ki je imetnik 94,83% delnic družbe
Slip, d.d., se na podlagi 384. člena Zakona
o gospodarskih družbah (ZGD-1) prenesejo delnice preostalih delničarjev (manjšinski
delničarji) na družbo Sanolabor, d.d. Višina
denarne odpravnine znaša 330,30 EUR za
vsako delnico, ki se prenese na družbo Sanolabor, d.d. Denarna odpravnina bo plačana nemudoma po vpisu sklepa o prenosu
delnic v sodni register (2. odstavek 385.
člena ZGD-1).
Pravico udeležbe na skupščini imajo vsi
delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na
dan 11. 4. 2007. Glasovalno pravico lahko
uresničujejo le tisti delničarji, njihovi zakoniti
zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo družbi
pisno najavili svojo udeležbo na skupščini.
Prijava je pravočasna, če na sedež družbe
prispe do vključno 6. 4. 2007.
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Gradivo za skupščino je na vpogled pri
prokuristki družbe, Ani Goršič, na naslovu
Leskoškova 4, Ljubljana, vsak delovni dan
med 13. in 15. uro.
SLIP, d.d.,
uprava družbe
Ob-6355/07
Na podlagi 11. člena Statuta uprava in
nadzorni svet Garant, pohištvena industrija, d.d., Polzela, s sedežem v Polzeli
176/a, 3313 Polzela, sklicujeta
13. redno skupščino delničarjev,
ki bo v sredo, 11. 4. 2007 ob 11. uri na
sedežu družbe.
I. Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Otvoritev in izvolitev organov skupščine ter poročilo verifikacijske komisije;
– izvolitev organov skupščine,
– izvolitev preštevalcev glasov in ugotovitev sklepčnosti skupščine,
– ugotovitev prisotnosti notarja Srečka
Gabrila.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine.
2. Seznanitev skupščine, da je nadzorni
svet potrdil letno poročilo za leto 2006.
Skupščina sprejme na znanje, da je
nadzorni svet potrdil letno poročilo za leto
2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička za leto 2006, izplačilu dividend, podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe ter izplačilo nagrade nadzornemu
svetu za leto 2006.
Predlog sklepa:
3.1. bilančni dobiček po revidirani bilanci stanja na dan 31. 12. 2006 v višini
36,502.036,37 SIT se nameni:
– del bilančnega dobička 26,460.590 SIT
se razporedi za izplačilo deležev v dobičku
lastnikom 130 SIT bruto na delnico, oziroma
104 SIT neto na delnico,
– del bilančnega dobička v višini
9,171.552,37 SIT se nameni za druge rezerve iz dobička,
– del bilančnega dobička v višini 869.894
SIT za izplačilo nagrade nadzornemu svetu
družbe,
– družba izplača dividende delničarjem,
ki so na dan 11. 4. 2007 vpisani v KDD kot
imetniki delnic,
– dividenda se izplača v roku (90) dni od
dneva sprejetja sklepa skupščine;
3.2. skupščina podeljuje upravi družbe
in nadzornemu svetu družbe razrešnico za
delo v letu 2006.
4. Volitve nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Zaradi poteka mandata obstoječemu
nadzornemu svetu se imenuje v nadzorni
svet družbe naslednje člane, predstavnike
kapitala:
– Naraks Dolfe, za namestnika Prislan
Jože,
– Rovšek Kristina
vse za mandatno obdobje 4 let.
b) skupščina je seznanjena, da je svet
delavcev imenoval v nadzorni svet družbe
Kos Evgena kot predstavnika delavcev in za
namestnika Vogrinc Romano za mandatno
obdobje 4 let..
5. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa: za revizorja v letu 2007
se imenuje Rating, d.o.o. Celje.
II. Gradivo: delničarji prejmejo na svoje
naslove obrazložitve vsebine obravnavanih
predlogov.
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III. Čas sklica: skupščina je sklicana za
11. uro. Če tedaj ni dosežena sklepčnost,
bo ponovno zasedanje istega dne v istih
prostorih ob 12. uri ne glede na višino zastopanega kapitala. Dvorana, v kateri bo
potekala skupščina, bo odprta 30 minut
pred začetkom zasedanja skupščine.
IV. Pogoji udeležbe: skupščine se lahko udeležijo delničarji sami ali njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki najkasneje 3
dni pred sejo pisno prijavijo svojo udeležbo. Zastopniki in pooblaščenci morajo ob
priglasitvi predložiti pisno pooblastilo, ki
ostane shranjeno na sedežu družbe.
Garant, pohištvena industrija, d.d.,
Polzela
predsednik uprave družbe
Matjaž Rojnik univ. dipl. inž. les.
Ob-6443/07
Na podlagi tretjega odstavka 19. člena Statuta delniške družbe Proartes d.d.,
Agencija vrhunskih ustvarjalcev, sklicujem
skupščino
družbe Proartes d.d.,
ki bo dne 10. 4. 2007 ob 14. uri v prostorih notarja Bojana Podgorška, Dalmatinova 2, Ljubljana (poslovna stavba Metalka, 5 nadstropje) z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev organov.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep:
Za predsednika skupščine se izvoli
Miha Kozinc, odvetnik iz Ljubljane.
Za preštevalca glasov se imenuje Špela Brezigar.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar Bojan Podgoršek iz Ljubljane.
2. Pretvorba osnovnega kapitala družbe iz tolarjev v evre.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini v sprejem naslednji sklep:
osnovni kapital se z dnem sprejetja sklepa
pretvori iz tolarjev v evre po tečaju zamenjave. Osnovni kapital družbe po pretvorbi
znaša 25.038 EUR in je razdeljen na 600
navadnih prinosniških delnic z nominalno
in emisijsko vrednostjo 41,73 EUR.
3. Preoblikovanje družbe v družbo z
omejeno odgovornostjo.
Uprava in nadzorni svet predlaga skupščini v sprejem naslednja sklepa:
(1) Družba se preoblikuje v družbo z
omejeno odgovornostjo s firmo Proartes,
Agencija vrhunskih ustvarjalcev, d.o.o.,
skrajšano firmo Proartes d.o.o., in osnovnim kapitalom 25.038 EUR ter drugimi
značilnostmi, razvidnimi iz družbene pogodbe, ki je sestavni del tega sklepa.
(2) Skupščina se seznani z izjavo družbe Proartes d.d. izdano na podlagi tretjega
odstavka 648. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki je priloga in sestavni del tega sklepa.
4. Imenovanje direktorja družbe.
Nadzorni svet predlaga skupščini v
sprejem naslednji sklep: za direktorja
družbe se z dnem vpisa preoblikovanja
družbe v register za nedoločen čas imenuje dosedanji direktor Stojan Pelko.
5. Odpoklic nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep: člani
nadzornega sveta se z dnem preoblikovanja družbe v register odpokličejo.
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6. Sprejem družbene pogodbe.
Uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini v sprejem naslednji sklep: sprejme se družbena pogodba družbe Proartes, Agencija vrhunskih ustvarjalcev, d.o.o.
v predlaganem besedilu, ki je sestavni del
tega sklepa.
Udeležba in glasovanje na skupščini
Skladno z določbo 21. člena Statuta
družbe Proartes d.d. se skupščine lahko
udeležijo in na njej glasujejo delničarji, ki
so 10 dni pred izvedbo skupščine svoje
prinosniške delniške listine deponirali pri
notarju ali na sedežu družbe ali pri finančni organizaciji, katera jim je izdala potrdilo
o imetništvu delnic, ki delničarja legitimira
za udeležbo na skupščini in ki so svojo
udeležbo pisno prijavili najpozneje 3 dni
pred sejo skupščine s priporočenim pismom, poslanim na naslov družbe Proartes d.d., Hacquetova ulica 7, 1000 Ljubljana. Delničarji lahko odločajo na skupščini
po svojih pooblaščencih, ki morajo pisno
pooblastilo za zastopanje deponirati na
sedežu družbe najkasneje 3 dni pred začetkom skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino z utemeljenimi
predlogi sklepov je vsem delničarjem na
vpogled na sedežu družbe Proartes, d.d.
Hacquetova 7, Ljubljana, vsak delovni dan
med 10. in 12. uro od dneva objave sklica
skupščine do vključno dneva zasedanja
skupščine.
Izjava družbe Proartes d.d.
Skladno z določbo tretjega odstavka
648. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) družba Proartes d.d. izjavlja,
da bo tistim delničarjem, ki nasprotujejo preoblikovanju družbe Proartes d.d. v
družbo z omejeno odgovornostjo, z zapisnikom ponudila odkup njihovih s preoblikovanjem nastalih poslovnih deležev,
po ceni, ki je enaka zmnožku števila vseh
delnic posameznega imetnika in zneska
41,73 EUR.
Proartes d.d.
Stojan Pelko
direktor
Ob-6553/07
Uprava družbe BTC Terminal Sežana
d.d., Partizanska 79, Sežana, v skladu z
9.2. točko Statuta družbe, sklicuje
12. skupščino
delničarjev družbe BTC Terminal
Sežana d.d.,
ki bo v četrtek, 12. aprila 2007 ob 13.
uri, v sejni sobi v III. nadstropju, na Pristaniški ulici 12 v Kopru.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, predstavitev notarja ter izvolitev
delovnih organov skupščine.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Izvolijo se organi skupščine:
– Za predsednika skupščine se imenuje Matjaž Ujčič.
– Za preštevalko glasov se imenuje
Vera Zabukovec.
2. Izvolitev novega člana nadzornega
sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Dne 2. marca 2007 je Mojca Černe
Pucer podala odstopno izjavo iz osebnih
razlogov.

Predlog nadzornega sveta:
Za novega člana nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev, se izvoli:
Mojca Belak.
Izvoljeni član nastopi funkcijo z 12. aprilom 2007. Mandat je podeljen za dobo do
6. oktobra 2008.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja
pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.
Gradivo za skupščino je delničarjem na
vpogled na sedežu družbe, Partizanska
79, Sežana, od dneva objave v Uradnem
listu RS dalje, vsak delovni dan med 10. in
12. uro pri poslovnem sekretarju.
Skupščine se lahko udeležijo vsi delničarji, ki bodo najkasneje 3 dni pred zasedanjem skupščine družbi pisno prijavili
udeležbo, ali njihovi pooblaščenci, katerih
prijava za sejo prispe na sedež skupščine
najkasneje tri dni pred sejo skupščine.
Prijavi pooblaščencev mora biti pisno priloženo pooblastilo delničarja.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
Ernest Gortan
Ob-6554/07
Uprava družbe sklicuje na podlagi 37.
člena Statuta delniške družbe ETP - Podjetje za izvajanje elektro in strojnih inštalacij, trgovino ter inženiring Kranj d.d., Mirka
Vadnova 11, Kranj
10. redno sejo skupščine
družbe ETP Kranj, d.d.,
ki bo v četrtek 12. 4. 2007, ob 12. uri
na sedežu družbe v Kranju, Mirka Vadnova 11.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti in
predstavitev notarja, ki bo prisostvoval
skupščini.
2. Izvolitev predlaganih organov skupščine:
Predlog sklepa:
Izvoli se:
– predsednika skupščine,
– preštevalce glasov.
3. Spremembe statuta družbe:
3/a) - Zaradi nove vrednosti posamezne
delnice, ki po uvedbi evra znaša 4,17 EUR
na delnico, se uskladi osnovni kapital družbe iz 120,994.000 SIT na 504.544,98 EUR.
3/b) - Delnice družbe se pretvorijo v
kosovne delnice tako, da se ena delnica
nominalne vrednosti 4,17 EUR pretvori v
eno kosovno delnico.
Predlog sklepa:
Spremeni se 3. člen statuta, ki glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 504.544,
98 (Petsto štiri tisoč petsto štiriinštirideset
98/100) EUR in je razdeljen na 120.994
(sto dvajset tisoč devetsto štiriindevetdesetdeset) kosovnih delnic«.
3/c) - Zmanjša se število članov NS iz
4 na 3 člane: 2 člana NS sta predstavnika
kapitala, 1 član NS pa je predstavnik delavcev, ki ga izvoli svet delavcev.
Predlog sklepa:
Spremenita se 20. in 21. člen, ki glasita:
– 20. člen: »Nadzorni svet družbe šteje
3 (tri) člane. Vsi člani Nadzornega sveta
imajo enake pravice in dolžnosti.
– 21. člen: »Skupščina družbe imenuje 2 (dva) člana Nadzornega sveta pred-
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stavnika kapitala. 1 (en) član Nadzornega
sveta je predstavnik delavcev, ki ga izvoli
Svet delavcev.
4. Razrešitev in imenovanje novih članov NS.
Predlog sklepa:
a) Skupščina razreši predstavnika kapitala Zlatka Srako in Ivana Hrkača, ki sta odstopila zaradi spremembe lastniške strukture.
b) Skupščina za nova člana NS predstavnika kapitala imenuje Bogomirja Filipiča in Bojana Hladnika.
5. Določitev sejnine članom NS.
Predlog sklepa:
Določi se nagrada članom NS v obliki
sejnine, ki znaša 200 EUR za predsednika

– Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu uprave na
sedežu družbe od dneva sklica skupščine in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure.
– Delničarji lahko nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda sporočijo
upravi družbe, in sicer v roku 7 dni od dneva
objave sklica. Predlogi morajo biti pisni, obrazloženi in posredovani na sedež družbe.
– Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, nastopi enourni odmor, po katerem se skupščina ponovi. Skupščina bo v
drugem sklicu odločala ne glede na višino
zastopanega osnovnega kapitala.
ETP Kranj, d.d.
uprava

in 150 EUR za člane NS na posamezno
sejo.
– Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
– Delničarje, njihove pooblaščence in
zastopnike naprošamo, da svojo udeležbo
na skupščini prijavijo družbi pisno, najkasneje pa tri dni pred izvedbo skupščine.
– Vljudno prosimo udeležence, da se
prijavijo ob prihodu na skupščino najmanj
15 minut pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
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Zavarovanja terjatev
SV 118/2007
Ob-6687/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju denarne terjatve notarke Danice Hojs
iz Gornje Radgone z dne 28. 2. 2007, opr.
št. SV 118/2007, je stanovanje številka 1/15,
ki je locirano v III. nadstropju stanovanjskega
objekta v Gornji Radgoni, Porabska ulica 2,
stoječega na parceli št. 219, vložne številke 498, katastrske občine Gornja Radgona,
ki je skupne izmere 90,20 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih delih
in napravah ter skupnih prostorih stanovanjske hiše in funkcionalnem delu zemljišča in
je last zastavitelja Čresnar Ivana, rojenega
5. 1. 1951, EMŠO 0501951500444, stanujočega Porabska ulica 2, Gornja Radgona,
pošta Gornja Radgona, zastavljeno v korist
upnice Raiffeisenbank Halbenrain-Tieschen,
registrierte Genossenschaft mit beschrankter
Haftung, Halbenrain 125, 8492 Halbenrain,
EIŠ 1870602, Avstrija, v zavarovanje denarne terjatve v znesku 71.000 EUR s pripadki,
s pripadajočimi pogodbenimi obrestmi v višini
6,5%, s predvideno efektivno letno obrestno
mero 7,2%, z 11,50% zamudnimi obrestmi,
z obveznostjo vračila v 237 enakih mesečnih
obrokih vsakega petnajstega v mesecu po
540 EUR, z zapadlostjo prvega obroka 15. 3.
2007 in zadnjega obroka 15. 11. 2026, kot
to določa neposredno izvršljivi notarski zapis
sporazuma o zavarovanju kredita.
SV 291/07
Ob-6688/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 291/07 z dne 2. 3.
2007, je bila nepremičnina – dvosobno stanovanje številka 19 v skupni izmeri 75,03 m2, v
III. nadstropju stavbe na naslovu Mladinska
ulica 2, 2000 Maribor, zgrajene na parceli številka 886 katastrska občina Maribor – Grad;
last zastaviteljice Anje Klemen, rojene 18. 3.
1967, stanujoče Zrinjskega ulica 30, 2000 Maribor, do celote, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Trgovina
na drobno Klemen Anja s.p., Zrinjskega ulica
30, 2000 Maribor, v višini 75.000 EUR pripadki
ter z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 3.
2017 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica
upnice.
SV 382/2007
Ob-6689/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča iz Maribora, opr. št. SV 382/2007 z dne 28. 2. 2007,
je pisarna v mezaninu v izmeri 43,50 m², v
stavbi v Mariboru, Gregorčičeva 13 – parc.
št. 1281 in 1380 k.o. Maribor Grad, last družbe Abecedarija d.o.o., na temelju prodajne
pogodbe z dne 3. 2. 1997, zastavljena v korist
Banke Koper d.d., za zavarovanje denarne
terjatve v znesku 120.000 EUR s pp.
SV 295/07
Ob-6690/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja,
opr. št. SV 295/07 z dne 2. 3. 2007, je enoinpolsobno stanovanje št. 7, v 1. nadstropju

stanovanjske stavbe na naslovu Ravne 26,
Tržič, stoječe na nepremičnini parc. št. 408/1
k.o. Tržič, last dolžnika Romih Igorja, Ravne
26, Tržič, na podlagi kupoprodajne pogodbe,
sklenjene dne 19. 5. 1997, s prodajalko Darjo
Šmid, zastavljeno v korist upnice Volksbank
Karnten, Sud, Borovlje, Avstrija, z identifikacijsko številko 1900625, za zavarovanje njene
terjatve v višini 35.000 EUR, s 7,50% rednimi
letnimi obrestmi ter s končnim rokom zapadlosti 20. 5. 2019.
SV 371/2007
Ob-6691/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz
Maribora, opravilna številka SV 371/2007 z
dne 1. 3. 2007, je bila nepremičnina, trisobno
stanovanje št. 10 v izmeri 85,27 m2, s kletnim
boksom št. 10 v izmeri 4,50 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Ulica heroja Bračiča 16, stoječi na
parceli številka 1822, vpisani pri vložni številki
775, katastrska občina Maribor - grad, ki je last
dolžnika in zastavitelja Ciglar Tomaža, EMŠO
2109974500514, stanujočega Maribor, Gregorčičeva ulica 013, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe opr. št. SV 71/07 z dne
26. 1. 2007, sklenjene s prodajalcema Marijo
Topolovec in Polajnko Gregorjem, zastavljena
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.600,00 CHF s pripadki, v evro
protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije –
referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma
izterjave, pri čemer je končni rok zapadlosti
terjatve dne 28. 2. 2027.
SV 111/2007
Ob-6692/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Milana Mesarja iz Sežane, opr. št. SV 111/2007 z dne 1. 3. 2007, je
bilo stanovanje v izmeri 67,19 m2, ki se nahaja
v I. nadstropju stanovanjske hiše v Tomaju,
Tomaj 71, stoječe na parc. št. 126.S, 127.S
in 136.S k.o. Tomaj, last dolžnika in zastavitelja Štagar Dragutina, Ulica I. tankovske
brigade 6, Sežana, na podlagi kupoprodajnih pogodb, in sicer kupoprodajne pogodbe
št. 46600-475-91 sklenjene dne 10. 8. 1992,
med Občino Sežana, Partizanska cesta 4,
Sežana in Dibitonto Zorko ter Dibitonto Claodiem, Tomaj 71, Dutovlje, prodajne pogodbe
sklenjene dne 6. 2. 2007 in aneksa k prodajni
pogodbi, sklenjenega dne 26. 2. 2007, med
Dibitonto Claodiem, Tomaj 71, Dutovlje, kot
prodajalcem in Štagar Dragutinom, Ulica I.
tankovske brigade 6, Sežana, kot kupcem,
zastavljeno v korist upnice Banke Koper d.d.,
Pristaniška 14, Koper, za zavarovanje denarne terjatve v višini 48.000 EUR s pripadki.
SV 160/07
Ob-6693/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz Kamnika, opr. št. SV 160/07 z dne 27. 2. 2007,
so bile nepremičnine, in sicer trisobno stanovanje s shrambo v kleti in dva parkirna prostora, ki se nahajajo v večstanovanjski stavbi
na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4c,
stoječi na parcelni številki 764/24, stanovanjska stavba v izmeri 1.161 m2 v k.o. Kamnik,

ki so označeni z identifikacijskimi številkami
1911-2459-16, 1911-2458-7 in 1911-2458-8,
katerih lastnik do celote je na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila z dne 26. 1. 2007 in
prodajne pogodbe z dne 17. 8. 2006, zastavitelj Matjaž Cimperman, zastavljene v korist
SKB banke d.d. Ljubljana, 1000 Ljubljana,
Ajdovščina 4, MŠ 5026237, v zavarovanje
kreditne denarne terjatve v višini 62.760 EUR
s pripadki.
SV 161/07
Ob-6694/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr. št. SV 161/07 z dne 27. 2.
2007, so bile nepremičnine, in sicer trisobno
stanovanje s shrambo v kleti in dva parkirna
prostora, ki se nahajajo v večstanovanjski
stavbi na naslovu Kamnik, Ljubljanska cesta 4j, stoječi na parcelni številki 764/28 k.o.
Kamnik, ki so označeni z identifikacijskimi
številkami 1911-2463-13, 1911-2462-72 in
1911-2462-73, katerih lastnik do celote je
na podlagi zemljiškoknjižnega dovolila z dne
26. 1. 2007 in prodajne pogodbe z dne 27. 9.
2006, zastavitelj Claude Nomsi Mpirat, zastavljene v korist SKB banke d.d. Ljubljana,
1000 Ljubljana, Ajdovščina 4, MŠ 5026237, v
zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
123.000 EUR s pripadki.
SV 149/07
Ob-6695/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic,
opr. št. SV 149/07 z dne 1. 3. 2007, je bilo
stanovanje št. 7, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah, Cesta Toneta
Tomšiča 70 E, stoječe na parc. št. 1321/4 k.o.
Jesenice, v skupni izmeri 50,11 m2, last zastaviteljev Smaja Hadžisulejmanovića, Dike
Hadžisulejmanović in Nedina Hadžisulejmanovića, na podlagi pogodbe št. ISP 644/93-O
o prodaji stanovanja z dne 16. 7. 1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnice – Bank Zila,
registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini
35.000 EUR s pripadki.
SV 161/07
Ob-6696/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Drage Intihar iz Cerknice, opravilna številka SV 161/07 z dne 2. 3.
2007, je bil poslovni prostor št. 4 v izmeri
58,09 m2 in poslovni prostor št. 6 v izmeri
51,31 m2, skupaj 109,4 m2, kar predstavlja
35,36% celotnega poslovnega prostora opuščene trgovine Železnina Cerknica, v stanovanjsko poslovni stavbi Cerknica, prej Cesta
4. maja 93, sedaj Cesta 4. maja 50, stoječi na parceli številka 31/7, katastrska občina Cerknica, v lasti zastavitelja TUR Servis
d.o.o., s sedežem Cerknica, Čabranska ulica
8, 1380 Cerknica, matična številka 5868688,
na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene
dne 9. 1. 2007 in zemljiškoknjižna dovolila z
dne 25. 1. 2007, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d, Ljubljana, Trg
republike 2, 1000 Ljubljana, matična številka 5860571, za zavarovanje dveh denarnih
terjatev v višini 25.000 EUR in 50.000 EUR
s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 54/2006
Os-5893/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 54/2006 sklep z
dne 14. 2. 2007:
1. Potrdi se prisilna poravnava med
dolžnikom: Glin IPP, Podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov, d.o.o.,
Lesarska 10, Nazarje in njegovimi upniki,
sprejeta na naroku za prisilno poravnavo
dne 14. 2. 2007.
2. Terjatve upnikov so bile razvrščene v
šest razredov, kot sledi:
Razred A: Terjatve ločitvenih upnikov in
izločitvenega upnika po 60/2 členu ZPPSL
in po drugi točki prvega odstavka 47. člena, katerega položaj se tudi po potrditvi
načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
Razred B: Terjatve zaposlenih po 60/2
členu ZPPSL na katere prisilna poravnava
nima pravnega učinka, in se obravnavajo
kot stroški postopka (prednostni upniki po
160/2 členu ZPPSL);
Razred C: Vsem navadnim upnikom dolžnik ponuja 20% poplačilo terjatev v roku
enega leta od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v
obdobju od začetka postopka prisilne poravnave, če je ta pravnomočno potrjena, do
poplačila znaša 0%;
Razred D: Terjatve upnikov, katerim dolž
nik ponuja 100% poplačilo terjatev v roku
petih let od pravnomočnosti sklepa o potrjeni prisilni poravnavi. Obrestna mera v obdobju od začetka postopka prisilne poravnave,
če je ta pravnomočno potrjena, do poplačila
znaša 0%;
Razred E: Terjatve RS Ministrstva za gospodarstvo, za katere teče postopek vpisa
v sodni register, za povečanje osnovnega
kapitala po notarskem zapisu SV 829/04 in
notarskem potrdilu SV 830/04 notarja Srečka Gabrila;
Razred F: Terjatve upnikov, ki se konvertirajo v povečanje osnovnega kapitala
(deleže) v skladu z 49/a členom ZPPSL
pod odložnim pogojem potrjene prisilne poravnave.
3. Razvrstitev terjatev v razrede ter način
poplačila terjatev iz posameznih razredov
po potrjeni prisilni poravnavi in
4. seznam upnikov, katerih terjatve niso
bile prerekane z navedbo ugotovljenih in
zmanjšanih zneskov terjatev in rokov za njihovo poplačilo po posameznih razredih, sta
sestavni del tega sklepa.
5. V tem postopku prisilne poravnave ni
bilo danih nobenih poroštev iz 4. točke drugega odstavka 59. člena ZPPSL.
6. Potrjena prisilna poravnava ima učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili
potopka, ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve prerekane, če se naknadno ugotovijo.

7. Sklep o potrditvi prisilne poravnave z
dne 14. 2. 2007 je postal pravnomočen dne
24. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 26. 2. 2007
St 30/2006
Os-5894/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 30/2006 sklep z dne 27. 2. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
MM Ana Commerce Trgovina in storitve d.o.o., Celjska cesta 5, Laško (matična številka: 1422456, ID št. za DDV:
SI41410335), se zaključi, v skladu z dol.
99/II člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni po objavi tega skelpa o
zaključku.
4. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: MM Ana Commerce Trgovina in storitve d.o.o., Celjska
cesta 5, Laško (matična številka: 1422456,
ID št. za DDV: SI41410335), iz pristojnega
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 27. 2. 2007
St 9/2003
Os-5895/07
To sodišče je s sklepom opr.
št. St 9/2003-55 z dne 9. 8. 2006 zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Loka-PRO
proizvodna in trgovska družba d.o.o. – v
stečaju, Kidričeva cesta 81, Škofja Loka.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2007
St 40/2006
Os-5897/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Carco d.o.o.,
Jurčkova cesta 7, Ljubljana, za dne 16. 4.
2007 ob 14.10 v razpravni dvorani št. I tega
sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
St 169/2000
Os-5898/07
To sodišče je s sklepom St 169/2000
dne 26. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek zoper stečajno maso dolžnika Tekstilna
Medvode, d.d. – v stečaju, Barletova 4,
Medvode.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2007
St 141/2004
Os-5899/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem postopku nad Ljubljanski nebotičnik
d.o.o. – v stečaju, Štefanova 1, Ljubljana,
za dne 10. 4. 2007 ob 14. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V/1.

Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču Miklošičeva
7 v sobi 10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2007
St 150/2003
Os-5900/07
To sodišče je s sklepom St 150/2003
dne 22. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Unitron d.o.o., Stegne 35,
Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
St 236/2006
Os-5901/07
To sodišče je s sklepom St 236/2006 dne
23. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom G.P. MAK - SLOV ČAMUROSKI,
gradbeništvo in storitve d.o.o., Bratovševa ploščad 7, Ljubljana, matična številka
1526499, vložna številka 13311700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Mojca Breznik, Dvorakova 8, 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. 6. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani št I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
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 254/2006
Os-5902/07
To sodišče je s sklepom St 254/2006 dne
23. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Recing F-1 club, Stegne 22,
Ljubljana, davčna številka: 42920337.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v ustrezni register.
Dolžnike ozivamo, 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).
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Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 6. 2007 ob 13.30 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 116/2006
Os-5903/07
To sodišče je s sklepom St 116/2006
dne 21. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Očesni studio optika
d.o.o., Miklošičeva 34, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2007
LIK 6/2007
Os-5904/07
To sodišče je s sklepom Lik 6/2007 dne
23. 2. 2007 začelo likvidacijski postopek
nad dolžnikom Stanovanjska zadruga
Črna vas z.o.o., Črna vas 95V, Ljubljana, matična številka 1215841.
Za likvidacijskega 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 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% 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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 11. 6. 2007 ob 13.20 v razpravni dvorani št. I, Miklošičeva 7 tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2007
St 47/2002
Os-5905/07
To sodišče je s sklepom St 47/2002 dne
23. 2. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Commet d.o.o. – v stečaju,
Dalmatinova 9/II, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega
sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 2. 2007
Ppn 179/2006
Os-5906/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Vogal d.o.o., Šmartinska
cesta 160, Ljubljana, za dne 2. 4. 2007
ob 13. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7, razpravna dvorana št I/1.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva 7, v sobi 10 oziroma 15
med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in
petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2007
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St 14/2007
Os-5907/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 14/2007 dne 23. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom
Bar Atemss Pap Džemaili Avdilselam
s.p., Trg svobode 2, Slovenska Bistrica,
matična številka: 1769855, davčna številka:
40005356 šifra dejavnosti: 55.400.
Odslej firma glasi Bar Atemss Pap Džemaili Avdilselam s.p., Trg svobode 2, Slovenska Bistrica – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se določi
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%
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: 01100-1000339014, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za
fizične osebe št.: 01100-1000338529, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
14. 5. 2007 ob 10. uri v sobi št. 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
St 17/2007
Os-5908/07
To sodišče obvešča upnike, da je bil
sklep o potrditvi prisilne poravnave nad
dolžniom W&G podjetje za proizvodnjo
strojev in opreme Maribor d.o.o., Maribor, Sokolska ulica 60, opr. št. St 64/2006
z dne 21. 12. 2006 razveljavljen, zato razpisuje nov narok za prisilno poravnavo in
obravnavanje predloga za ustavitev postopka upnika Adriana Corsija, ki bo dne 3.
4. 2007 ob 10.30 v sobi št. 240 tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
St 7/2007
Os-5909/07
I. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 7/2007 dne 23. 2. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Brivsko
frizerski salon Olga Volmajer s.p., Meljska cesta 63, Maribor.
Davčna številka: 45566224, matična številka: 5595992.
Šifra dejavnosti: 93.021.
Odslej firma glasi Brivsko frizerski salon
Olga Volmajer s.p. – v stečaju, Meljska cesta 63, 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 € (prej 1.900 SIT) in
največ 158,57 € (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 odob
ritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 14. 5. 2007 ob 9.30 v sobi št. 253
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 23. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
St 69/2006
Os-5910/07
1. Z dnem 26. 2. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Trbušič Mijo s.p.
Avtoprevozništvo, Ulica Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, davčna št. 74045067,
matična št. 5254654000.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na
št. 11 42200-7110006-51100696.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 5. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 2. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 2. 2007
St 21/2003
Os-5912/07
To sodišče v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ingo Inženiring d.o.o.,
Nova Gorica, Vojkova cesta 19, Solkan
– v stečaju zunaj naroka dne 23. 2. 2007
sklenilo.
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Ingo Inženiring d.o.o., Nova Gorica, Vojkova
cesta 19, Solkan, davčna številka 43776167,
matična številka 5303311, vl. št. 10044100,
šifra dejavnosti 74.204, se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10044100 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 23. 2. 2007
St 67/2006
Os-5913/07
1. Z dnem 26. 2. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Gazdag
Irenka s.p., Bar »Irena«, Radmožanci 42,
9223 Dobrovnik (matična številka 1024868,
davčna številka 49159828).
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2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave
začetka stečajnega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije. Vsaki prijavi je
potrebno priložiti sodno takso v višini 2%
tolarske protivrednosti od vsote prijavljene
terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT in največ
38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti priloženi
v dveh izvodih. Ne plača se taksa za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-5110676.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 5. 2007 ob 14.15 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 23.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 26. 2. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo
Uradnemu listu Republike Slovenije. Pravne posledice začetka stečajnega postopka
nastanejo z dnem, ko je oklic o začetku
stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 2. 2007
St 144/2006
Os-6149/07
To sodišče je s sklepom St 144/2006 dne
28. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Albi, posredništvo pri prodaji
raznovrstnih izdelkov d.o.o., Ob železnici
16, Ljubljana, matična številka 5717973,
davčna številka 31964362.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Andrej Razdrih, odvetnik iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 12.30 v razpravni
dvorani št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2007
St 69/2004
Os-6165/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
69/2004 z dne 30. 9. 2005 odločilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom TU - MI,
Šivanje tekstilnih izdelkov in modnih dodatkov, trgovina in storitve d.o.o., Koso-

velova ulica 12, Pivka, se začne in takoj
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 30. 9. 2005
St 2/2007
Os-6166/07
1. To sodišče je s sklepom opr.
št. St 2/2007 z dne 28. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Zidarstvo Jožef Čeh, s.p., Tončka Dežmana 6, Kranj,
matična številka: 1351087, davčna številka:
31299610.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Grega Erman, Pregljeva 31, Ljubljana.
3. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazili prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka.
4. Narok za preizkus terjatev bo dne 8. 6.
2007 ob 9. uri v sobi št. 113/I tukajšnjega
sodišča.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Oklic je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 28. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 28. 2. 2007
St 253/2006
Os-6167/07
To sodišče je s sklepom St 253/2006 dne
27. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mythos, oglaševanje in svetovanje, d.o.o., Nazorjeva ulica 12, Ljubljana, matična številka: 5524946, vložna št.:
11355000, davčna št.: 59501138, ter nato z
istim sklepom ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 2. 2007
St 2/2007
Os-6168/07
1. Z dnem 28. 2. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kodo
– Dobrila in partner, mednarodna trgovina d.n.o., Murska Sobota, Lendavska 8
(davčna številka 65468791, matična številka
5466962).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tga
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 1.900 SIT
in največ 38.000 SIT. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-5110027.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
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5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 29. 5. 2007 ob 14.30 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 23.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 28. 2. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 28. 2. 2007
St 34/2004
Os-6169/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Gradbeništvo, Jožef Kresnik s.p. Legen 144a, Šmartno pri Slovenj Gradcu,
se zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris stečajnega dolžnika Gradbeništvo,
Jožef Kresnik s.p. Legen 144a, Šmartno
pri Slovenj Gradcu iz registra samostojnih
podjetnikov.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 28. 2. 2007
St 75/2006
Os-6180/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 75/2006 sklep z dne 1. 3. 2007:
I. To sodišče je dne 28. 9. 2006 ob 8.
uri prejelo priporočeno po pošti predlog
za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Avtoprevozništvo, Ivan Pušnik
s.p., Rečica ob Paki 75, Šmartno ob
Paki, z dne 27. 9. 2006, in je dne 1. 3.
2007 ob 9. uri začelo stečajni postopek
nad dolžnikom: Avtoprevozništvo, Ivan Pušnik s.p., Rečica ob Paki 75, Šmartno ob
Paki (matična številka: 1113810, ID št. za
DDV: 51979845).
Odslej se firma glasi: Avtoprevozništvo,
Ivan Pušnik s.p., Rečica ob Paki 75, Šmartno ob Paki (matična številka: 1113810, ID
št. za DDV: 5197845) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
št. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00750607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. maja 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
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VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 1. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2007
St 6/2007
Os-6181/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 6/2007 sklep z dne 1. 3. 2007:
I. To sodišče je dne 18. 1. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
»Nika« Trgovina, storitve, posredovanje,
prevozi Anton Dušič, s.p., Krivica 29A,
Prevorje, z dne 22. 12. 2006 in je dne 1. 3.
2007 ob 10. uri začelo stečajni postopek nad
dolžnikom: »Nika« Trgovina, storitve, posredovanje, prevozi Anton Dušič, s.p., Krivica
29A, Prevorje (matična številka: 5052658,
ID št. za DDV: 10588795).
Odslej se firma glasi: »Nika« Trgovina,
storitve, posredovanje, prevozi Anton Dušič,
s.p., Krivica 29A, Prevorje (matična številka: 5052658, ID št. za DDV: 10588795) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
št. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-71100006-00060707).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
23. maja 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko dne 1. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2007
St 72/2003
Os-6306/07
To sodišče je s sklepom St 72/2003 dne
1. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom STT Strojegradnja d.d. – v stečaju, Vodenska 49, Trbovlje.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2007
St 223/2006
Os-6307/07
To sodišče je s sklepom St 223/2006 dne
28. 2. 2007 začelo stečajni postopek nad
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dolžnikom Avto Klub SB – Racing, Parmova ulica 41, Ljubljana, matična številka
5937078, davčna številka 23442263, šifra
dejavnosti 92.623, ter nato z istim sklepom
ta postopek zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra Slovenije
pri AJPES.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2007
St 52/2006
Os-6308/07
To sodišče je s sklepom, opr.
št. St 52/2006, z dne 28. 2. 2007, sklenilo, da se stečajni postopek nad dolžnikom
Zidarstvo in fasaderstvo Elmazoski Iso,
s.p., Dantejeva ulica 2, Izola, začne in se
tudi takoj zaključi, ker dolžnik nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2007
St 57/2006
Os-6309/07
To sodišče je s sklepom, opr.
št. St 57/2006, z dne 28. 2. 2007, sklenilo,
da se stečajni postopek nad dolžnico Oglaševanje Dzerzinska, Sidelnikova Natalya,
s.p., Župančičeva 11, Piran, začne in se
tudi takoj zaključi, ker dolžnica nima premoženja, ki bi prišlo v stečajno maso.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 28. 2. 2007
St 86/2006
Os-6407/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 86/2006 sklep z dne 2. 3. 2007:
I. To sodišče je dne 6. 11. 2006 ob 9.55
prejelo neposredno predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom: Konbost,
Podjetje za opravljanje kontrole oseb na
bolniškem staležu, d.o.o., Topole 38, Rogaška Slatina, in je dne 2. 3. 2007 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Konbost, Podjetje za opravljanje kontrole
oseb na bolniškem staležu, d.o.o., Topole 38, Rogaška Slatina (matična številka:
5368987, ID št. za DDV: SI53505468).
Odslej se firma glasi: Konbost, Podjetje
za opravljanje kontrole oseb na bolniškem
staležu, d.o.o., Topole 38, Rogaška Slatina
(matična številka: 5368987, ID št. za DDV:
SI53505468) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje,
št. delovnega dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njiho-

va terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00860607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
23. maja 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 2. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 2. 3. 2007
St 20/2006
Os-6430/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 20/2006
z dne 13. 2. 2007, ki je postal pravnomočen
dne 26. 2. 2007, potrdilo sklenjeno prisilno
poravnavo med dolžnikom Mirage Holografhy studio holografija, sitotisk in storitve, d.o.o., Jedinščica 45, 8000 Novo
mesto in njegovimi upniki.
Dolžnik je upnike in njihove terjatve uvrstil v naslednje razrede z načinom in rokom
poplačila:
I. Potrdi se prisilna poravnava med dolžnikom Mirage Holografhy studio holografija, sitotisk in storitve, d.o.o., Jedinščica 45,
8000 Novo mesto in njegovimi upniki, sprejeta na naroku dne 13. 2. 2007, na podlagi
katere so terjatve upnikov razdeljene v naslednje razrede z načinom poplačila:
Razred A: Upniki, ki imajo izločitveno
pravico in se poplačajo 100% v skladu s
pogodbenimi določili z leasingodajalci.
Razred B: Ločitveni upniki, ki so pridobili
pravico do posebnega poplačila iz določenega dolžnikovega premoženja in se poplačajo 100% v skladu s pogodbenimi določili.
Razred C: Privilegirane terjatve delavcev,
nastale do treh mesecev pred uvedbo postopka prisilne poravnave, ki se poplačajo v višini
100% in terjatve delavcev za plače, nadomestila plač, odškodnine za poškodbe pri delu,
poklicne bolezni in nadomestila plač za čas
neizrabljenega letnega dopusta za tekoče koledarsko leto, ki se poplačajo v višini 100% z
rokom plačila, ki je določen v skladu s pogodbami o zaposlitvi ter Zakonom o delovnih razmerjih. Do poplačila obveznosti tega razreda
se obračunajo 0,5% letne obresti.
Razred D: Terjatve bank, ki se poplačajo
100% v roku 5 let, šteto od dneva pravnomočno potrjene prisilne poravnave tako, da
se terjatve teh upnikov poplačajo v dveh letih v višini najmanj 25%, nato v vsakem nadaljnjem letu po 25%. Obrestna mera, ki se
upošteva do poplačila, znaša 2,5% letno.
Razred E: Terjatve iz naslova zamudnih
obresti od davkov in prispevkov, ki se v skladu s 3. točko 16. člena Zakona o finančnem
poslovanju podjetij 100% odpišejo oziroma
odpustijo.
Razred F: Navadne terjatve upnikov iz
financiranja in poslovanja ter iz naslova
glavnic od davkov in prispevkov, ki se poplačajo v višini 20% v roku enega leta od
pravnomočno potrjene prisilne poravnave.
V času do poplačila upnikov tega razreda se
obračunajo obresti v višini 0,5% letne obrestne stopnje in plačajo ob zadnjem poplačilu
posameznemu upniku.
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V ta razred sodijo tudi istovrstne terjatve upnikov na podlagi eventualnih tožbenih
zahtevkov oziroma jih bo potrebno plačati
na podlagi pravnomočnih sodb, ki zapadejo
v plačilo v roku enega leta po pravnomočni
sodbi.
II. Kolikor dolžnik Mirage Holografhy
studio holografija, sitotisk in storitve, d.o.o.,
Novo mesto pridobijo sredstva iz tožbenih
zahtevkov do Republike Slovenije, jih izključno in prednostno nameni za poplačilo
obveznosti do upnikov iz te prisilne poravnave.
III. V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve upnikov, navedene v
seznamu – pregled prijavljenih, ugotovljenih
in verjetnih terjatev po razredih in po plačilu
v SIT in v EUR po posameznih razredih z
navedbo ugotovljenih in zmanjšanih zneskov terjatev, ki je sestavni del tega sklepa,
ki jih je dolžnik dolžan plačati v rokih, navedenih v razredih A, B, C, D in F v izreku
tega sklepa.
IV. Potrjena prisilna poravnava ima pravni učinek tudi proti upnikom, ki se niso udeležili postopka ter proti upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile njihove terjatve
prerekane, če se naknadno ugotovijo.
V. Sklep o potrditvi prisilne poravnave
ima za vse upnike, katerih terjatve so bile
ugotovljene, moč izvršilnega naslova.
VI. Vsak udeleženec v postopku nosi
svoje stroške postopka.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 2. 3. 2007

In 172/2005
Os-3988/07
V pridruženi izvršilni zadevi opr.
št. In 172/2005, Okrajnega sodišča v Murski Soboti, upnika Stanovanjskega sklada
RS, Javni sklad, Ljubljana, Poljanska cesta
31, ki ga zastopa odvetnica Špela Plešec iz
Ljubljane, proti dolžnikoma Vučko Antoniji
in Vučko Karlu, oba Panonska 7/b, Beltinci, zaradi izterjave 2.277,14 EUR s pp, je
predlagana izvršba na isto nepremičnino
dolžnika, kot je navedena v rubežnem zapisniku št. IZV 2003/2192 z dne 30. 10.
2003. Izvršba je dovoljena s sklepom opr.
št. In 172/2005 z dne 17. 10. 2005.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 7. 2. 2007

PPN 16/2007
Os-6431/07
To sodišče je s sklepom z dne 16. 2.
2007 pod opr. št. PPN 16/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
COMP-PRINT, d.o.o., Ljubljana, Koprska
ulica 72, matična številka 5427754, šifra
dejavnosti 22.220.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča se poziva, naj poravnalnemu senatu
z vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30 dneh po objavi tega oklica prijavijo
svoje terjatve. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(16. 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 se opozarja, da 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 določen Uroš Ilič iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Novak Kuverta, d.o.o., Ljubljana, Slovenčeva 17,
– Grafo Lit, d.o.o., Vrbje 80a, Žalec,
– Alpe papir, d.o.o., Ljubljana, Letališka c. 16,
– Poslovni sistem Mercator, d.d., Ljubljana, Dunajska 107 in
– Milan Novak, Pot na Golovec 18a, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 1. 3. 2007
St 21/95
Os-6432/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
dolžnika Kraš - Planika, d.o.o., Kobarid
– v stečaju sklenilo:
Potrdi se predlog osnutka za glavno razdelitev z dne 9. 2. 2007, s prilogami, kar vse
je stečajni upravitelj predložil sodišču dne
27. 2. 2007 in je sestavni del tega sklepa.
Narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev se določi za dne 11. 4. 2007
ob 9. uri v razpravni dvorani št. 122/I tega
sodišča.
Osnutek za glavno razdelitev lahko upniki pogledajo v stečajni pisarni tega sodišča
(soba št. 114/I) 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.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 2. 2007
St 7/93
Os-6433/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Ciciban, Tovarna obutve
in otroških potrebščin, d.o.o., Miren – v
stečaju, sklenilo:
Stečajni postopek v tej zadevi se zaključi.
Pravnomočen sklep o zaključku stečajnega postopka se vpiše v sodni register
tukajšnjega sodišča.
Z dnem vpisa sklepa o zaključku stečajnega postopka v sodni register dolžnik
preneha in se izbrišejo vsi predhodni vpisi
pri stečajnem dolžniku v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 27. 2. 2007

Izvršbe
In 2004/00372
Os-4401/07
Na podlagi sklepa o nadaljevanju izvršbe Okrajnega sodišča v Kranju, opr. št. In
2004/00372 z dne 13. 5. 2005, je bil dne 17.
6. 2005 opravljen v korist upnikov 1. mld.
Mihe Čeha in 2. Luke Čeha, ki ju zastopa
zakonita zastopnica Ani Čeh, vsi Ješetova
67, Kranj, njo pa odvetnica Bojana Misjak iz
Kranja, proti dolniku Milanu Čehu, Šorlijeva
7, Kranj, zaradi izterjave 676,01 EUR s pp,
rubež nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, in sicer 1/4 solastnega deleža
stanovanja št. 4, v pritličju večstanovanjske
hiše na naslovu Planina 10, Kranj, v solasti
dolžnika Čeh Milana, roj. 8. 12. 1966, Šorlijeva 7, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 13. 2. 2007
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In 05/00121
Os-3597/07
Na podlagi sklepa o izvršbi z dne 6. 7.
2005, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3, v pritličju večstanovanjske hiše na Obrtniški cesti št. 20,
Trbovlje, v izmeri 56 m2, ki pa ni vpisano v
zemljiško knjigo v lasti dolžnika Mitje Gračnerja, Obrtniška cesta 20, Trbovlje, do celote zarubljeno v korist upnice Komunala Trbovlje d.o.o., Savinjska cesta 11a, Trbovlje,
zaradi izterjave dolga 382,94 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 6. 2. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7502/2006
Os-1709/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
6. 12. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Matjaža Setnikarja, Goriška ulica 1, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 18. 11. 1991 in dodatka z
dne 3. 11. 1998, za stanovanje v površini
31,04 m2, v VII. nadstropju stanovanjske
hiše Goriška 1, Celje, v vl. št. 2613/51, k.o.
Ostrožno, sklenjene med Občino Celje kot
prodajalcem in Ano Sevčnikar kot kupovalko. Po izjavi predlagatelja je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 50.E, stanovanjska
raba v površini 31,04 m2, Goriška 1, Celje,
v vl. št. 2613/51, k.o. Ostrožno, se zahteva
v korist predlagatelja postopka Matjaža Setnikarja 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 4443/2006
Os-2390/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
20. 11. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Petek Regine, Košnica 45b,
Celje, ki jo zastopa odvetnik Roman Mavri iz
Laškega, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne
pogodbe z dne 6. 1. 1994 ter dodatka k tej
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pogodbi z dne 21. 6. 1994, za poslovni prostor št. 1 v kletni etaži stanovanjskega bloka
Laško, Badovinčeva 16, v izmeri 14,62 m2,
vpisanem pri vl. št. 450/18, k.o. Debro, id.
št. 17.E, sklenjene med Občino Laško, kot
prodajalcem in Frece Marjeto, Tratna 24,
Grobelno, kot kupcem. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Petek Regina, Košnica 45/b, Celje,
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 5. 1. 2007
Dn 5682/2004
Os-2391/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiškoknjižni sodnici Danici Šuligoj-Sivko, s sklepom z dne 9. 2. 2006, v zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog Antonije Hace, Celje,
Frankolovskih žrtev 9, zastopane po poobl.
Suprastan d.o.o., Celje, Adamičeva 1, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – pogodbe o prevzemu dolga
in izročilne pogodbe z dne 1. 12. 1992, overjene po sodniku dne 25. 1. 1993, sklenjene
med izročevalcem Krajšek Rihardom, Celje,
Ulica Frankolovskih žrtev 9 in prevzemnico
Olgo Cesnik, Celje, Partizanska 11, in sicer
za dvosobno stanovanje v Celju, Ul. frankolovskih žrtev 9, stanovanje št. 3 v II. etaži,
v površini 48,51 m2, identifikacijska št. dela
stavbe 00800-022, vpisanem pri vl. št. 2229,
k.o. Sp. Hudinja. Pogodba je po izjavi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe z
imenom: Hace Antonija, Ul. frankolovskih
žrtev 9, Celje, 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 5. 1. 2007
Dn 4545/2005
Os-2395/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljšikoknjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 24. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Gorenšek Zvonka,
Verpete 2, Frankolovo, po poobl. odvetnici
Mateji Nendl iz Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe z dne 28. 1. 2005, sklenjene
med prodajalci Ano Jošt, Jošt Francem in
Jošt Franjem Vinkom ter kupcem Gorenšek
Zvonkom, in sicer za parc. št. 594/2, 594/3,
k.o. Loka, vpisane pri vl. št. 451, k.o. Loka
in parc. št. 597/9, k.o. Loka, vpisani pri vl.
št. 414. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist osebe
z imenom: Gorenšek Zvonko, Verpete 2,
Frankolovo, do celote.
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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 5. 1. 2007
Dn 2950/2006
Os-31859/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Srečka Juriča, Ul. Tončka Dežmana 2, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Slavkom Juričem, Zlato
polje 3, Kranj, za garažo št. 4, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/31, k.o.
Kranj, označene z ident. št. 4.E, vpisane v
vl. št. 2453/4, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Srečka Juriča, Ul.
Tončka Dežmana 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2946/2006
Os-31860/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Jakova Šarića, Zlato Polje 3/b, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Jakovom Šarićem, Zlato
Polje 3/b, Kranj, za garažo št. 7, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/30 in
454/34, k.o. Kranj, označene z ident. št. 7.E,
vpisane v vl. št. 2481/7, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Jakova Šarića, Zlato Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2945/2006
Os-31861/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Đurada Dulića, Zlato Polje 3/d, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Francem Weisseisnom Zlato Polje 12/c, Kranj, za garažo št. 8, v garažnem objektu, stoječem na parc. št. 454/30
in 454/34, k.o. Kranj, označene z ident.
št. 8.E, vpisane v vl. št. 2481/8, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Đurada Dulića, Zlato Polje 3/d, Kranj.

Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2952/2006
Os-31862/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ivana Hajdinjaka, Zlato Polje 3/a, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Ivanom Hajdinjakom, Zlato
Polje 3/a, Kranj, za garažo št. 8, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/31, k.o.
Kranj, označene z ident. št. 8.E, vpisane v
vl. št. 2453/8, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Ivana Hajdinjaka,
Zlato Polje 3/a, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2953/2006
Os-31863/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Milana Vukovića, Zlato Polje 3/b, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Milanom Vukovićem, Zlato
Polje 3/b, Kranj, za garažo št. 11, v garažnem objektu, stoječem na parc. št. 454/31,
k.o. Kranj, označene z ident. št. 11.E, vpisane v vl. št. 2453/11, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Milana
Vukovića, Zlato Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2956/2006
Os-31864/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ane
Alibegović, Zlato Polje 3, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Šefikom Alibegovićem,
Zlato Polje 3, Kranj, za garažo št. 4, v garažnem objektu, stoječem na parc. št. 454/31,
k.o. Kranj, označene z ident. št. 1.E, vpisane
v vl. št. 2453/1, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ane Alibegović, Zlatka Alibegovića in Tanije Alibegović,
vsi Zlato Polje 3, Kranj, za vsakega do 1/3.
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Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006

žo št. 12, v garažnem objektu, stoječem
na parc. št. 454/31, k.o. Kranj, označene
z ident. št. 12.E, vpisane v vl. št. 2453/12,
k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Slobodana Lazića, Zlato
Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006

Dn 2943/2006
Os-31865/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Vica
Jovanovića, Zlato Polje 3/b, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Vicom Jovanovićem, Zlato
Polje 5/b, Kranj, za garažo št. 4, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/30 in
454/34, k.o. Kranj, označene z ident. št. 4.E,
vpisane v vl. št. 2481/4, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Vica
Jovanovića, Zlato Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2957/2006
Os-31866/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Braneta Jovičiča, Zlato Polje 3, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Branetom Jovičičem, Zlato
Polje 3, Kranj, za garažo št. 2, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/31, k.o.
Kranj, označene z ident. št. 2.E, vpisane v
vl. št. 2453/2, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Braneta Jovičiča,
Zlato Polje 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2949/2006
Os-31867/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Jožefa Capudra, Zlato Polje 3/b, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Jožetom Capudrom, Zlato
Polje 3/b, Kranj, za garažo št. 5, v garažnem
objektu stoječem na parc. št. 454/30 in
454/34, k.o. Kranj, označene z ident. št. 5.E,
vpisane v vl. št. 2481/5, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Jožefa
Capudra, Zlato Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih

od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2954/2006
Os-31868/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Živka Kuridže, Zlato Polje 3/d, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupkovalko Ivanko Tomšič, za garažo št. 13, v garažnem objektu, stoječem
na parc. št. 454/30 in 454/34, k.o. Kranj,
označene z ident. št. 13.E, vpisane v vl.
št. 2481/13, k.o. Kranj in prodajne pogodbe
z dne 16. 9. 1999, sklenjene med prodajalko Ivanko Tomšič, Zlato Polje 3c, Kranj
in kupcem Živkom Kuridžo, Zlato Polje 3d,
Kranj, za garažo št. 13, v garažnem objektu,
stoječem na parc. št. 454/30 in 454/34, k.o.
Kranj, označene z ident. št. 13.E, vpisane v
vl. št. 2481/13, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Živka Kuridže, Zlato Polje 3/d, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 in z
dne 16. 9. 1999 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2955/2006
Os-31869/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Milke Mikić, Ješetova ul. 10, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec Kranj in kupovalko Milko Mikić, Zlato
Polje 3/c, Kranj, za garažo št. 12, v garažnem objektu, stoječem na parc. št. 454/30
in 454/34, k.o. Kranj, označene z ident.
št. 12.E, vpisane v vl. št. 2481/12, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Milke Mikić, Ješetova ul. 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2958/2006
Os-31871/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Slobodana Lazića, Zlato Polje 3/b, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10.
1980, sklenjene med prodajalcem SGP
Gradbinec Kranj in kupcem Slobodanom
Lazićem, Zlato Polje 3/b, Kranj, za gara-
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Dn 2951/2006
Os-31872/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Vidoslava Pantelića, Zlato Polje 3/c, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne
27. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbinec Kranj in kupcem Filipom
Bosjakom, Zlato Polje 3/a, Kranj, za garažo št. 6, v garažnem objektu, stoječem
na parc. št. 454/31, k.o. Kranj, označene z
ident. št. 6.E, vpisane v vl. št. 2453/6, k.o.
Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Vidoslava Pantelića, Zlato Polje
3/c, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2948/2006
Os-31874/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Nedeljka Brajiča, Golniška c. 11, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Vasom Bastom, Zlato Polje 3/a, Kranj, za garažo št. 1, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/30 in
454/34, k.o. Kranj, označene z ident. št. 1.E,
vpisane v vl. št. 2481/1, k.o. Kranj. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Nedeljka Brajiča, Golniška c. 11, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006
Dn 2959/2006
Os-31875/06
Okrajno sodišče v Kranju izdaja na podlagi 237. člena Zakona o zemljiški knjigi
naslednji oglas:
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Borislava Šukala, Zlato Polje 3/b, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe z dne 27. 10. 1980,
sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec
Kranj in kupcem Borom Šukalo, Zlato Polje
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3/b, Kranj, za garažo št. 13, v garažnem
objektu, stoječem na parc. št. 454/31, k.o.
Kranj, označene z ident. št. 13.E, vpisane v
vl. št. 2453/13, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Borislava
Šukala, Zlato Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih
od objave tega oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 7. 11. 2006

št. 65-ARING/93 z dne 7. 4. 1993, sklenjene med prodajalko Občino Postojna in
kupovalko Nikolić Stano, Volaričeva ulica
20, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Nikolić Stane, Volaričeva 20, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 2. 3. 2007

Dn 2675/2006
Os-3247/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2675/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 31. 1. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 18 v IV. nadstropju, Volaričeva ulica 20,
Postojna, v izmeri 55,80 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 026/382-2/91 z dne 15. 1. 1992, sklenjene med prodajalko Občino Postojna in
kupcem Intihar Igorjem, Volaričeva ulica 20,
Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist: Perković
Tomo, Valoričeva 20, Postojna.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 31. 1. 2007

Dn 97/2007
Os-4091/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je po okrajni sodnici - svetnici Lidiji Pratnemer s sklepom z dne 25. 1. 2007, Dn
št. 97/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 8. 4. 1999, št. 19/77, sklenjene med
Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske
Konjice, Stari trg 29, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo stanovanja
št. 4.E, ident. št. 1115-1237-004, v izmeri
71,69 m2, Kajuhova ulica 8, Slovenske Konjice, vpisanega v vl. št. 1903/4, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba se je po izjavi predlagateljev postopka Albine Levičnik in Darka
Pernata izgubila. Na navedeni nepremičnini
je predlagana vknjižba lastninske pravice v
korist predlagateljev Albine Levičnik, EMŠO
0411967505064 in Darka Pernata, EMŠO
2207962501096, oba stanujoča Kajuhova
ulica 8, Slovenske Konjice, za vsakega do
ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 7. 2. 2007

Dn 3005/2006
Os-4001/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 3005/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 7. 2. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje v
prvem nadstropju na Kolodvorski 14B, Pivka, ki stoji na parc. št. 4219/2 in vl. št. 1068,
k.o. Petelinje.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. II/BM-HF-121/93 z dne 31. 8. 1993,
sklenjene med prodajalcem Javor Koncern
d.o.o. Pivka in kupovalko Frančiško Smrdelj,
Kolodvorska 14B, Pivka.
Vknjižba se zahteva v korist Milana in
Magde Šajn, Petelinje 120, Pivka.
Vse imetnike pravic na nepremičnini se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 7. 2. 2007
Dn 2692/2005
Os-6323/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiškoknjižni zadevi Dn št. 2692/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 2. 3. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 16 na naslovu Volaričeva ulica 20, Postojna, v izmeri 58,31 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja

Dn 96/2007
Os-4092/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je po okrajni sodnici - svetnici Lidiji Pratnemer s sklepom z dne 25. 1. 2007, Dn
št. 96/2007, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 3. 6. 1998, št. 14/98, sklenjene med
Kongrad d.d., Tovarniška 3, Slovenske Konjice, kot prodajalcem in Občino Slovenske
Konjice, Stari trg 29, kot kupcem.
Listina se nanaša na prodajo stanovanja,
št. 2.E, ident. št. 1115-1236-002, v izmeri
62,10 m2, Kajuhova ulica 8, Slovenske Konjice, vpisanega v vl. št. 1904/2, k.o. Slovenske Konjice. Pogodba se je po izjavi
predlagateljev postopka Irene Kušar-Bregant in Janeza Kušarja izgubila. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist predlagateljev Irene Kušar-Bregant, EMŠO 2801961505208
in Janeza Kušarja, EMŠO 0504964500388,
oba stanujoča Kajuhova ulica 8, Slovenske
Konjice, za vsakega do ene polovice.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 237. člena
Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva ozi-

roma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev postopka.
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
dne 7. 2. 2007

Amortizacije
N 11/2005
Os-11709/06
Na predlog predlagatelja Vlada Flucherja, Vršnik 3e, Zgornja Kungota, se uvaja
amortizacija spodaj navedenih delnic, ki naj
bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v roku 60 dni po objavi tega oglasa
uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku
tega roka se bo štelo, da sta vrednostna papirja izgubila svojo pravno veljavnost.
Podatki o delnicah: serija, BA, vrednost 1, delnica št. 0004385, št. delnic 1,
št. lotov 1 in serija BC, vrednost 1, delnica
št. 0000515, št. delnic 1, št. lotov 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 4. 2006
N 713/2006
Os-4910/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Divjak Jožeta, Glaserjev trg 7, Hoče,
teče postopek za razveljavitev 5 delnic v
apoenih od I-A-36158 do I-A-36162, KRS
Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2007
N 726/2006
Os-4913/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Kline Zlatka, stan. Travniška ul. 7, Orehova vas, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih od I-A-16807 do I-A-16809,
KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2007
N 733/2006
Os-4914/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Viher Herbeta, stan. Beograjska 42,
Maribor, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih od I-A-9538 do I-A-9540,
KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2007
N 718/2006
Os-4915/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Brigite Hötzl – Iskra, stan. Fram 6, Ma-
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ribor, teče postopek za razveljavitev 3 delnic
v apoenih od I-A-10671 do I-A-10673, KRS
Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2007

torej zapustn. sestrične in bratrance oziroma
njihove potomce, da se javijo sodišču, saj
bodo prišli v poštev za dedovanje na podlagi zakona, če se bodo vsi dediči drugega
dednega reda dediščini odpovedali.
Okrajno sodišče v Kočevju
dne 5. 1. 2007

N 702/2007
Os-4916/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Pavalec Cvetke iz Maribora, Besednjakova 3, teče postopek za razveljavitev 6
delnic v apoenih od I-D-26846 do I-A-26849,
KRS Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60dnevni rok, v katerem
morajo sodišču priglasiti svoje pravice upravičenci iz listine in v katerem se lahko ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 14. 2. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 24/2006
Os-3368/07
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Mirjani Reberc, v nepravdni zadevi predlagateljev 1. Mateja Jenka,
Mala Bukovica 15/a, 6250 Ilirska Bistrica
in 2. Damjana Potepana, Podgrajska 32,
6250 Ilirska Bistrica, zoper nasprotne udeležence 1. Jožefa Potepana pok. Franca,
neznanega bivališča v Argentini in 2. Antona
Potepana pok. Antona, neznanega bivališča
v ZDA, po predlogu za razdelitev skupnih
nepremičnin, na podlagi 82. člena Zakona
o pravdnem postopku (ZPP), v zvezi s 37.
členom Zakona o nepravdnem postsopku
(ZNP) sklenilo:
prvemu nasprotnemu udeležencu Jožefu Potepanu in drugemu nasprotnemu
udeležencu Antonu Potepanu, katerih prebivališče je neznano in v predmetnem postopku nimata pooblaščenca, se na predlog
predlagateljev postavi začasno zastopnico,
notarko Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice,
Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Sodišče izda oglas, ki ga objavi tudi na
sodni deski.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa pa vse do takrat, dokler predlagatelja ali nasprotna udeleženca
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 27. 10. 2006

P 429/2005
Os-1718/07
Okrožno sodišče v Novi Gorici je po
okrožni sodnici Vesni Štih, v pravdni zadevi
tožeče stranke Nika Bajca, Gradišče 44/a,
Ajdovščina, ki ga zastopa odv. Metod Ceket
iz Ajdovščine, zoper toženo stranko Antona
Kosija, Cahova ulica 6, Ankaran, sedaj neznanega bivališča, zaradi plačila 8,758.000
SIT sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
toženi stranki Antonu Kosiju, Cahova ulica
6, Ankaran, sedaj neznanega bivališča, postavi začasni zastopnik, odvetnik Simon Čehovin iz Nove Gorice, Tolminskih puntarjev
4, ki bo zastopal toženo stranko v pravdni
zadevi opr. št. P 429/2005, vse dokler tožena stranka ali njen pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 10. 1. 2007
P 54/2006
Os-4400/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
pravdni zadevi opr. št. P 54/2006, tožeče
stanke Zavarovalnice Tilia d.d., Novo mesto,
Seidlova c. 5, Novo mesto, ki jo zastopa odvetnik Miran Pogačar, zoper toženo stranko
Ibrahima Hashimija, roj. 21. 1. 1978, Podbreška cesta 38a, Maribor, sedaj neznanega
bivališča, zaradi plačila 5.586,80 EUR, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku, toženi stranki postavilo začasno zastopnico, odvetnico
Tadejo Žibred iz Novega mesta.
Začasna zastopnica bo zastopala interese tožene stranke v tej pravdni zadevi
vse dotlej, dokler se ne ugotovi njegovo
bivališče oziroma dokler tožena stranka ali
njen pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 2. 2007

Oklici dedičem
D 162/2005
Os-2456/07
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Ožbolt Jožefi, roj. 19. 3.
1920, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, nazadnje stanujoči v Črnem Potoku
pri Dragi 10, umrli 26. 1. 2005 v Ljubljani.
Sodišče je ugotovilo, da zapustnica nima
dedičev prvega dednega reda, vsi znani dediči drugega dednega reda pa so se dediščini odpovedali. Vendar pa sodita v krog
dedičev drugega dednega reda tudi zapustn. nečak in nečakinja, ki sta potomca pokojnega zapustn. brata Ožbolt Antona, to sta
Ožbolt Anton in Ankica, ki pa živita na sodišču neznanem naslovu, najverjetneje na
območju Republike Hrvaške. Zato sodišče
s tem oklicem poziva zgoraj navedena nečaka in nečakinjo zapustnice, da se v roku
enega leta od objave tega oklica, oklica na
spletni strani tukajšnjega sodišča ter oklica
na sodni deski tukajšnjega sodišča, zglasita
ter uveljavljata svojo pravico do dediščine.
Prav tako sodišče s tem oklicem poziva tudi
eventualne dediče tretjega dednega reda,
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D 419/2006
Os-3593/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Mišić Boji, roj.
28. 6. 1946 in umrli dne 1. 1. 2005, iz
Novega mesta, Trdinova ulica 5/b, izdaja
naslednji oklic
pozivajo se: neznana brata zapustnice,
ki živita v Nemčiji in Bosni in Hercegovini ter
potomci preostalih treh bratov zapustnice,
kateri živijo v Bosni in Hercegovini, da se
priglasijo pri tukajšnjem sodišču ali pri skrbnici za poseben primer, Majdi Ani Kristan,
Mestne njive 5, Novo mesto, v roku 1 leta
od dneve 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 2. 2. 2007

Oklici pogrešanih
N 100/2006
Os-3122/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v nepravdni
zadevi predlagatelja postopka Franca Diliča,
Koštabona 59, Šmarje, zoper nasprotnega
udeleženca Antonia Crasticha, pokojnega
Mattea, neznanega bivališča, ki ga zastopa
skrbnica za poseben primer Cvetka Birsa iz
Ankarana, Ivančičeva 19, zaradi predloga
za razglasitev za mrtvega, dne 5. 1. 2007
sklenilo:
uvede se postopek za razglasitev za mrtvega Krastič Antona (Crastich Antonia), neznanega bivališča.
Pogrešanega se poziva, da se oglasi,
kakor tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju ali smrti, da to sporočijo sodišču v
treh mesecih po objavi tega oglasa, ker bo
sodišče po poteku tega roka, pogrešanega
razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 5. 1. 2007
N 36/06
Os-5083/07
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Ane
Škapin, Rodik 13, Kozina, zaradi razglasitve za mrtvo Katarino Grdevič, roj. Benčič,
hči Štefana in Uršule, Skadanščina 14, Materija, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešana je že po koncu 1. svetovne
vojne odšla na Hrvaško oziroma v Bosno
in Hercegovino in od tedaj dalje je ni nihče
več videl.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešani in njenem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 2. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 564/2005
Rg-158/07
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Lipa Trade d.o.o., Trženje, inženiring, uvoz-izvoz, Šentjur pri Celju, Drofenikova 3, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne 19. 1. 2005.
Premoženje družbe ostane družbenici
Lipa, trgovska in proizvodna družba, d.d.,
Drofenikova 3, Šentjur, 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 13. 12. 2006
Srg 1008/2006
Rg-3995/07
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Probau gradnje in projektiranje, g.i.z. Velenje, Prešernova 8, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 17. 5. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikom
Fraktal – Consulting, družba za upravljanje
in poslovne storitve, d.o.o., Velenje, Šaleška
21, Imponia Group, Inženiring in svetovanje,
d.o.o., Ravne na Koroškem, Dobja vas 198
in Projektivni biro Velenje d.d., Velenje, Prešernova 8, ki prevzamejo 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 2. 2. 2007
Srg 130/2007
Rg-2440/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Pitor, zaključna dela v gradbeništvu, d.o.o., Ulica generala Levičnika
56, Koper, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/5027/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
12. 1. 2007.
Družbenik Božič Dragan, Ulica generala Levičnika 56, Koper, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe in družba
nima neporavnanih zapadli obveznosti do
tretjih, da družba ne zaposluje delavcev in v
zvezi s tem nima neurejenih razmerij ter da
solidarno prevzema obveznost plačila vseh
morebitnih preostalih obveznosti družbe do
upnikov po objavi izbrisa družbe iz sodnega
registra.

Po poplačilu vseh obveznosti ter izbrisa družbe iz sodnega registra se preostalo premoženje družbe prenese v celoti na
družbenika.
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 24. 1. 2007
Srg 292/2007
Os-4921/07
Družba MM & CO., zastopstva, trgovina in storitve, d.o.o., Jesenice, s sedežem
Hruševica 149, Jesenice, vpisana na reg.
vl. št. 1/4232/00, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame družbenik Žurman Marjan, Hrušica 149, 4270
Jesenice.
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 19. 2. 2007
Srg 1084/2004
Os-4922/07
Družba Stanovanjski sklad Občine
Škofja Loka s sedežem Mestni trg 15, Škofja Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/5323/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame družbenica Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, Škofja.
Zoper sklep družbenice 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 19. 2. 2007
Srg 321/2007
Rg-5199/07
Družba Žmitek in Odar, trgovsko podjetje, d.n.o., Bohinjsko jezero, s sedežem
Stara Fužina 10, Bohinjsko jezero, vpisana na reg. vl. št. 1/5214/00, preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Odar Edi, Stara Fužina 120, Bohinjsko jezero in Žmitek Iztok, Stara Fužina
10, Bohinjsko jezero.
Zoper sklep družbenikov 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 20. 2. 2007
Srg 31/2007
Rg-2428/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog

predlagatelja Jazbec Alojza, Dobrova 59,
Senovo, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe
Biba Jazbec gostinstvo k.d., Dobrova 59,
Senovo, objavlja sklep:
družba Biba Jazbec gostinstvo k.d.,
Dobrova 59, Senovo, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
16. 1. 2007.
Ustanovitelja sta Jazbec Alojz, Dobrava
59, Senovo, kot komplementar in Zupančič
Stanka, Delavska ulica 8, Senovo, kot kominditist, z ustanovitvenim kapitalom 1.000
SIT, ki solidarno prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe
in poplačane so vse obveznosti družbe ter
so urejena vsa razmerja z delavci.
Po prenehanju družbe po skrajšanem postopku se ustanovitveni kapital 1.000 SIT prenese v celoti na ustanovitelja Jazbec Alojza.
Vse preostalo premoženje družbe preide
v last obeh ustanoviteljev Jazbec Alojza in
Zupančič Stanke.
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 Krškem
dne 25. 1. 2007
Srg 65/2007
Rg-3574/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarskih oddelek, kot registrsko sodišče na
predlog predlagatelja Florido Aktiengesellschaft, Schaanwald, Podružnica Leskovec
pri Krškem, za prenehanje tuje podružnice
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
tuja podružnica s firmo: Florido Aktiengesellschaft, Schaavwald, Podružnica
Leskovec pri Krškem, Brezovska Gora
10/a, Leskovec pri Krškem, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja Florido Aktiengesellschaft, Vorarlbergerstrasse 7, Schaanwald, Liechtenstein, dne
1. 2. 2007.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja z delavci ter da prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti tuje
podružnice.
Za vse morebitne obveznosti tuje podružnice družbenik odgovarja z vsem svojim
premoženjem.
Premoženje tuje podružnice prevzame
družbenik Florido Aktiengesellschaft.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
tuje podružnice po skrajšanem postopku je
v smislu 427. in 428. 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 tuje podružnice iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 2. 2007
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Srg 00032/2007
Rg-3101/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Kapsch,
telekomunikacije in trgovina, d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana, ki jo zastopa odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji, o.p.,
d.n.o. iz Ljubljane, Slomškova ulica 17, objavlja sklep:
družba Kapsch, telekomunikacije in trgovina, d.o.o., Linhartova 11a, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/27570/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
19. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kapsch CarrierCom AG,
Am Europlatz 5, Wien, Avstrija, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 29. 1. 2007

dišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007

Srg 14282/2006
Rg-3103/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Makel, finančne
storitve d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana,
ki jo zastopa odvetnik Veljko Jan iz Škofje
Loke, Blaževa ulica 3f, objavlja sklep:
družba Makel, finančne storitve d.o.o.,
Tržaška cesta 2, Ljubljana, reg. št. vl.
1/36545/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 19. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Invest AB, finančne storitve d.o.o., Kapucinski trg 8, Škofja Loka,
ki prevzema obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep o družbenika 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 29. 1. 2007
Srg 01013/2007
Rg-3577/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Midom engineering, d.o.o., Sveta Trojica 13, Dob, ki jo
zastopa notarka Lokošek Majda iz Domžal,
Kolodvorska 6, objavlja sklep:
družba Midom engineering, d.o.o., Sveta Trojica 13, Dob, reg. št. vl. 1/17478/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 15. 1. 2007.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Kranjc Ivan, Sveta Trojica
13, Dob, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 5. 2. 2007
Srg 14707/2006
Rg-3578/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Merilab Merilni
laboratorij – kalibracija, popravilo in prodaja
električne merilne opreme, d.o.o., Celovška
cesta 185, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Merilab Merilni laboratorij – kalibracija, popravilo in prodaja električne
merilne opreme, d.o.o., Celovška cesta
185, Ljubljana, preneha pa skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 28.
12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so: Dobnikar Milan, Kalanova
ulica 4, Medvode, Durjava Borislav, Celovška cesta 138, Ljubljana in Milavec Pavel,
Brodarjev trg 7, Ljubljana, ki prevzemajo
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2007
Srg 13939/2006
Rg-3581/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Damiz, trgovina,
storitve in telekomunikacije, d.o.o. Ig 200B,
Ig pri Ljubljani, objavlja sklep:
družba Damiz, trgovina, storitve in telekomunikacije, d.o.o. Ig 200B, Ig ri Ljubljani, preneha po skrajšanem postopku po
sklepu skupščine z dne 30. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Stonič David in Stonič
Maja, oba Poštna ulica 5, Vrhnika, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo so-
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Srg 14283/2006
Rg-3585/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Neutra, finančne
storitve d.o.o. Tržaška cesta 2, Ljubljana,
objavlja sklep:
družba Neutra, finančne storitve d.o.o.
Tržaka cesta 2, Ljubljana, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine
z dne 19. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je: Invest AB, finančne storitve d.o.o., Kapucinski trg 8, Škofja Loka,
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 o preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007
Srg 00081/2007
Rg-5370/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe A Polet, svetovanje in razvoj, d.o.o., Dunajska cesta 51,
Ljubljana, objavlja sklep:
družba A Polet, svetovanje in razvoj,
d.o.o., Dunajska cesta 51, Ljubljana,
reg. št. vl. 1/40532/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
14. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je A Finance, družba za finančno upravljanje, d.o.o., Dunajska cesta
51, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika 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 o preteku tega roka
sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
Srg 399/2007
Rg-5198/07
Družba Center ugodja trgovina in
posredništvo d.o.o., Cvetlična ulica 2,
Miklavž na Dravskem polju, reg. št. vl.
1/12259-00, katere družbeniki so Meglitsch
Manfred in Meglitsch Renate, oba Burenstrasse 122, Graz 8010, Republika Avstrija ter Meglitsch Reinhard, Thal-Eben 504,
Graz 8010, Republika Avstrija, po sklepu
družbenikov družbe z dne 14. 2. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
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Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikov so prevzeli Meglitsch
Manfred, Meglitsch Renate in Meglitsch Reinhard.
Zoper sklep lahko družbeniki, 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 19. 2. 2007
Srg 528/2006
Rg-3999/07
Družba Piral poslovne storitve, računalništvo in inženiring d.o.o., Ulica Vide Alič
19, Ptuj, reg. št. vl. 1/6050-00, katere ustanovitelji so: Peter Alič, Marija Alič, Peter Alič
ml. in Jernej Alič, vsi Ulica Vide Alič 19, Ptuj,
po sklepu ustanoviteljev družbe z dne 27. 12.
2006, preneha o skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom so prevzeli Peter Alič,
Marija Alič, Peter Alič ml. in Jernej Alič.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva obja-
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ve vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 2. 2007
Srg 27/2007
Rg-4623/07
Družba Reklama & Novak reklamne in
računovodske storitve ter trgovina k.d.,
Trstenjakova 9, Ptuj, reg. št. vl. 1/4197-00,
katere ustanovitelja sta Novak Stanko, Ulica
25. maja 9, Ptuj in Neodvisni sindikati Slovenije, Trstenjakova ulica 9, Ptuj, po sklepu
ustanoviteljev družbe z dne 16. 1. 2007,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom sta prevzela Novak
Stanko in Neodvisni sindikati Slovenije.
Zoper sklep lahko družbenika, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 2. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Antončič Ljubomir, Podmilščakova ulica
043, Ljubljana, potni list, št. P00071432, izdala
UE Ljubljana. gnh‑252339
Avguštin Lukas, Krekov trg 007, Ljubljana,
potni list, št. P01103318, izdala UE Ljubljana.
gno‑252332
Ažman Aleš, Puntarjeva ulica 3, Koper Capodistria, maloobmejno prepustnico, št. AI
000160654. gnu‑252176
Bajrektarević Selim, Regentova ulica 004,
Maribor, potni list, št. P00252556, izdala UE
Maribor. gnu‑251976
Bera Veljko, Srebotje 034, Šentilj v Slov.
goricah, potni list, št. P00753788, izdala UE
Pesnica. gnm‑252334
Biberović Elizabeta, Mazovčeva pot 013,
Ljubljana - Dobrunje, potni list, št. P00571174,
izdala UE Ljubljana. gnt‑252102
Bošnjak Dean, Cesta na Markovec
1/c, Koper - Capodistria, maloobmejno
prepustnico, št. AI 000132564. gnp‑252181
Bučar Samo, Maroltova ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00696409, izdala UE
Ljubljana. gny‑251972
Cotič Darja, Cerej 033, Ankaran Ancarano, potni list, št. P00363179, izdala
UE Koper. gne‑251967
Čižmek Andrej, Ziherlova ulica 039,
Ljubljana, potni list, št. P00159706, izdala UE
Ljubljana. gnp‑251981
Čižmek Metka, Ziherlova ulica 039,
Ljubljana, potni list, št. P00159838, izdala UE
Ljubljana. gno‑251982
Dolinar Davor, Novo Polje, cesta III 008,
Ljubljana - Polje, potni list, št. P00943041,
izdala UE Ljubljana. gnn‑252333
Galičič Boštjan, Ulica Lojzeta Hrovata
009, Kranj, potni list, št. P00877479, izdala
UE Kranj. gnc‑251969
Gashi Arben, Tekavčeva cesta 004,
Šoštanj, potni list, št. P01056307, izdala UE
Velenje. gnq‑252105
Habjanič Vid, Kosarjeva ulica 063, Maribor,
potni list, št. P00191893, izdala UE Maribor.
gnb‑251970
Ham Barbaraana, Mala čolnarska ulica
011, Ljubljana, potni list, št. P00444926, izdala
UE Ljubljana. gns‑252103
Ham Domen, Mala čolnarska ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00617129, izdala UE
Ljubljana. gnw‑252099
Ham Katarina, Mala čolnarska ulica 011,
Ljubljana, potni list, št. P00617130, izdala UE
Ljubljana. gnv‑252100
Jakob Anamarija, Ulica Goce Delčeva 052,
Ljubljana, potni list, št. P00330320, izdala UE
Ljubljana. gnv‑251975
Joldić Ammar, Jenkova cesta 008, Velenje,
potni list, št. PB0018334, izdala UE Velenje.
gns‑251978
Joldić Denis, Jenkova cesta 008, Velenje,
potni list, št. P00512561, izdala UE Velenje.
gnt‑251977
Kajtezović Jasminka, Novi trg 004, Celje,
potni list, št. P00582902, izdala UE Celje.
gnu‑252326
Klemenčič Zoran, Pot do šole 008,
Ljubljana, potni list, št. P00609844, izdala UE
Ljubljana. gnr‑252104

Lavretič Stanislav, Sužid 050, Kobarid,
potni list, št. P00840079, izdala UE Tolmin.
gnr‑251979
Marić Dušica, Šalara 016, Koper Capodistria, potni list, št. P00637512, izdala
UE Koper. gnp‑252106
Miklavčič Iztok, Petkovec 64, Rovte, potni
list, št. P00740686. gnh‑252014
Murtič Sašo, Šmihel 027, Novo mesto,
potni list, št. P00445563, izdala UE Metlika.
gnv‑252325
Pajk Tadeja, Kal 035, Pivka, potni list,
št. S00001697, izdala UE MZZ. gnd‑251968
Pavlin Bojan, Podpeška cesta 212,
Brezovica pri Ljubljani, potni list, št. P00706975,
izdala UE Ljubljana. gnw‑251974
Pesan Marjan, Miševa ulica 005, Domžale,
potni list, št. P00561789, izdala UE Domžale.
gnj‑252337
Pirnovar Ana, Majaronova ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00288462, izdala UE
Ljubljana. gni‑252338
Plaznik Milan, Tovarniška ulica 021,
Radomlje, potni list, št. P00507508, izdala UE
Domžale. gny‑252097
Podboršek Maks, Mengeška cesta 065,
Trzin, potni list, št. P01053433, izdala UE
Domžale. gnt‑252327
Podboršek Patrick, Mengeška cesta 065,
Trzin, potni list, št. P00377789, izdala UE
Domžale. gns‑252328
Podboršek Simon, Mengeška cesta 065,
Trzin, potni list, št. P00377788, izdala UE
Domžale. gnr‑252329
Podreka Ramon, Bevkova ulica 005, Izola
- Isola, potni list, št. P00907431, izdala UE
Izola. gnx‑251973
Prelić Željko, Ulica 28. maja 071, Ljubljana,
potni list, št. P00615167, izdala UE Ljubljana.
gnx‑252098
Prevolčič Bogdana, Trg komandanta
Staneta 006, Ljubljana, potni list, št. P00573395,
izdala UE Ljubljana. gnp‑252331
Prolić Lela, Šalara 016, Koper - Capodistria,
potni list, št. P00639331, izdala UE Koper.
gnq‑251980
Radović Srđan, Javornik 064, Ravne na
Koroškem, potni list, št. P00606905, izdala UE
Ravne na Koroškem. gnl‑252335
Ramić Fikreta, Sketova ulica 005A,
Ljubljana, potni list, št. P01191368, izdala UE
Ljubljana. gnq‑252330
Smerkolj Artur, Pot na žago 017, Domžale,
potni list, št. PB0009178, izdala UE Domžale.
gnw‑252324
Šurk Barbara, Jakčeva ulica 002, Ljubljana,
potni list, št. P01168359, izdala UE Ljubljana.
gnk‑252336
Tomažič Andrej, Cvetkovci 050, Podgorci,
potni list, št. P00974682, izdala UE Ormož.
gnz‑251971
Valjavec Tadej, Na Vidmu 025, Zgornja
Besnica, potni list, št. P00097642, izdala UE
Kranj. gnn‑251983
Zupančič Katarina, Metelkova ulica 007B,
Ljubljana, potni list, št. P00577402, izdala UE
Ljubljana. gnu‑252101

Osebne izkaznice preklicujejo
Ambrož Edvard, Jarška cesta 57,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000165782.
gnl‑252210

Ambrožič Mirko, Posavec 21, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000321749.
gne‑252192
Andrejašič Matjaž, Ulica Ivana Regenta
14, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 000151290. gno‑252157
Anđelković Ivana, Jakčeva ulica 40,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001609114.
gnp‑252231
Antunovič Angela Kristina, Streliška ulica
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000819285.
gnt‑252227
Arnuš Karmen, Krašce 10, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001165113.
gnp‑252056
Beganović Medo, Bevško 11, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001817619.
gng‑252290
Belščak Ivan, Ulica Iga Grudna 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000369570.
gnf‑251916
Bernard Vlasta, Ljubljanska cesta
13/g, Trzin, osebno izkaznico, št. 001433659.
gnl‑252285
Biber Tatjana Marija, Spodnje Gameljne
29/c, Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico,
št. 000154009. gnx‑252223
Bizjak Darja, Srednje Bitnje 125,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001022755.
gnm‑252159
Bobnar
Stanislav,
Savska
cesta
4/a, Lesce, osebno izkaznico, št. 000130112.
gnd‑252193
Bojc Gregor, Dolenje vas, Za vodo 3,
Dolenja vas, osebno izkaznico, št. 001769019.
gnz‑252321
Briševac Zvonko, Kardeljev trg 1,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000766736.
gnk‑252061
Cimperman Marija, Kvedrova cesta 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000486775.
gns‑251928
Cimprič Diana, Triglavska ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001376950.
gnb‑252220
Cmager Mladen, Vukovski Vrh 27, Pesnica
pri Mariboru, osebno izkaznico, št. 001554916.
gnm‑252259
Čepon Katarina, Stara cesta 26,
Horjul, osebno izkaznico, št. 001562346.
gns‑252228
Čerenak Dominik, Meža 52, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000015794.
gnm‑252084
Čermelj Klavdij, Ustje 397b, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001242800.
gns‑252203
Dekleva Paoli Vesna, Plenčičeva ulica 1,
Izola - Isola, osebno izkaznico, št. 001938650.
gnw‑252074
Dervarič Branka, Taborska cesta 7,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001083200.
gng‑252190
Deželak
Vanda,
Razlagova
ulica
11/c, Celje, osebno izkaznico, št. 000745472.
gnm‑252184
Diesel Tin, Ulica 28. maja 51, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001888673.
gnu‑252226
Dolinar Vera, Gradišče nad Pijavo Gorico
31, Škofljica, osebno izkaznico, št. 000566703.
gnk‑252236
Drolec Boštjan, Loke v Tuhinju 22/a, Laze
v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 000724496.
gnk‑252265
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Eleršek Andrej, Hafnerjeva ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000392358.
gnk‑251911
Flakus Anja, Turnerjeva ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001706370.
gnd‑252168
Flis Aljaž, Kamnik pod Krimom 133/B,
Preserje, osebno izkaznico, št. 002039388.
gnx‑252023
Flis Andreja, Kamnik pod Krimom 133/B,
Preserje, osebno izkaznico, št. 002039385.
gny‑252022
Franković Mirjana, Ulica Metoda Mikuža 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001970354.
gny‑252222
Glodež Drago, Sredma 45, Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
001613860.
gni‑252313
Gominšek Igor, Arja vas 44, Petrovče,
osebno
izkaznico,
št.
000022031.
gnu‑252201
Gorup Mojca, Opatje selo 79, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001086739.
gnc‑252269
Gostinčar Damjan, Na Solbi 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000116244.
gne‑251917
Gradišnik Mira, Jurovska cesta 9,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 000821063. gnr‑252279
Grbec Lidija, Štihova ulica 6, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001241267.
gnd‑251918
Grčar Stanislav, Velika Goba 5,
Litija, osebno izkaznico, št. 001954419.
gni‑252088
Hasanagić
Elvir,
Repnje
10/d, Vodice, osebno izkaznico, št. 000333206.
gnw‑251924
Hauptman Maksimira, Marokova pot
10, Litija, osebno izkaznico, št. 001115795.
gnh‑252089
Hrovat Zlatka, Krekova ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001559431.
gnz‑252171
Hudernik Ivan, Črešnjevec ob Dravi 8/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001152095.
gnw‑252174
Jagarinec Denis, Spuhlja 108, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002052227. gne‑252067
Jan Peter, Ravne 99/c, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001799275. gno‑252307
Janež Helena, Globel 12/b, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
000791113.
gnd‑252318
Janež Jasna, Globel 12/b, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
002012951.
gne‑252317
Janež Renata, Globel 12/b, Sodražica,
osebno
izkaznico,
št.
002012941.
gnf‑252316
Jazbinšek Milan, Rogaška cesta 25, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000777002.
gnn‑252308
Jeraj Niko, Jegriše 28, Vodice, osebno
izkaznico, št. 001318443. gny‑252197
Kac Saško, Tolsti Vrh 109, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001311732.
gnb‑252095
Kačič Renato, Opatje selo 78, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001175857.
gne‑252017
Karalić Fahrudin, Viška cesta 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001746050.
gnx‑251923
Kazija Davor, Lipa 14, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001435289. gng‑252065
Keršmanc Zala, Ledina 89, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
001602310.
gnr‑251929
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Klinar Miha, Pečovnik 62, Celje, osebno
izkaznico, št. 002065363. gnn‑252183
Klopčič Maja, Gregorčičeva ulica 3,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001635058.
gnn‑252283
Kmet Bojka, Smrečnikova ulica 28, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001772976.
gns‑252078
Koren Franc, Veliki Kamen 66,
Krško, osebno izkaznico, št. 001913719.
gnp‑252081
Kos Anita, Suhadole 44/c, Komenda,
osebno
izkaznico,
št.
001377598.
gne‑252267
Kosevski Kolar Aleksandra, Dobroveljska
cesta 1, Zreče, osebno izkaznico,
št. 001963641. gnk‑252086
Košir Vanda, Borovška cesta 85, Kranjska
Gora, osebno izkaznico, št. 000816512.
gnv‑252250
Kovačič Andreja, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000931615.
gnx‑252323
Kovic Herman, Lemutova ulica 42, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001801073.
gny‑252272
Koželj
Žiga,
Hafnarjeva
pot
31/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 001022358.
gnk‑252161
Krajnc Slavica, Bukovca 9, Laško, osebno
izkaznico, št. 000559638. gnl‑252085
Krebl Katja, Pucova ulica 4, Celje, osebno
izkaznico, št. 001363918. gnl‑252185
Krivec Stibilj Nives, Cebejeva ulica 19,
Ajdovščina, osebno izkaznico, št. 001159563.
gnt‑252202
Kuhar Danijel, Račica 1, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 000145444. gnu‑252251
Kumar Aneja, Sončna pot 8, Horjul, osebno
izkaznico, št. 001378329. gnu‑251926
Kupšek Uroš, Knezdol 37, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 002071976. gny‑252072
Lakner Majda, Maistrova ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001402536.
gny‑252172
Lango Julijana, Ulica XXX. divizije 15/d,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 000408527.
gnf‑252016
Lazić Slavko, Preglov trg 11, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000071429.
gng‑252240
Lekić Ilija, Zvonarska ulica 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001548564.
gnn‑252233
Leposavić Ivka, Trubarjeva ulica 7,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000054737.
gnd‑252068
Levac Andrejašič Petja, Ulica Ivana
Regenta 14, Piran - Pirano, osebno izkaznico,
št. 001524042. gnp‑252156
Lević Faruk, Boršt 21, Koper - Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
001851881.
gns‑252178
Lukanc Marjan, Cesta II grupe odredov 34,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001515757.
gng‑252215
Majerle Jožica, Jelševnik 4, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
001259889.
gns‑252303
Majerle Žiga, Jelševnik 4, Črnomelj, osebno
izkaznico, št. 001674138. gnx‑252302
Majstorović Stamenka, Rožna dolina,
cesta V/17, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 000031562. gnc‑251919
Marić Dragan, Senožeče 71, Sežana,
osebno izkaznico, št. AH 000048750 - za
tujca. gnb‑252245
Marinšek Marija, Laznica 25, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000148978.
gnb‑252170

Markoč Albin, Kremberk 33/a, Lenart v Slov.
goricah, osebno izkaznico, št. 001043768.
gnq‑252280
Matjaž Ana, Topol 1, Cerknica, osebno
izkaznico, št. 000198752. gnp‑252281
Mavrič Nataša, Šlovrenc 6/c, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001817448.
gnd‑252093
Meglič Stanislav, Bakovci, Cvetna
ulica 8, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001599049. gnx‑252198
Mertik Rošić Ivanka, Tomšičeva ulica
1, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001604400. gne‑252242
Mikec Pepca, Lepi pot 14/c, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000051987.
gnq‑252230
Milijašević Svetlana, Cankarjeva ulica 30,
Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 001146864.
gng‑252015
Milunovič Ana, Vodopivčeva ulica 7, Piran
- Pirano, osebno izkaznico, št. 000265442.
gnn‑252158
Mlakar Franjo, Koprivnikova ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000734773.
gne‑252167
Mord Nastasja, Gaberje, Gornja ulica
22, Lendava - Lendva, osebno izkaznico,
št. 001170473. gnv‑252300
Mrgole Jožef, Telče 19/a, Sevnica, osebno
izkaznico, št. 001124121. gnu‑252301
Muhič Nada, Zgornje Partinje 54, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št. 000889626.
gnn‑252033
Navodnik Danijel, Drapšinova ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 000938886.
gnj‑252187
Novak Dejan, Vrtna pot 5, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 001542619. gny‑252247
Novak Maša, Arkova ulica 15, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001326014.
gnz‑251921
Novak Mateja, Vaška pot 10, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001704394.
gnh‑252214
Oblak Aleksandra, Celovška cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002041068.
gne‑252217
Oblak Lara, Celovška cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002041066.
gnd‑252218
Oblak Leon, Celovška cesta 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002041062.
gnc‑252219
Oražem Edo, Rova, Kolovška cesta 10,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001139842.
gno‑252057
Osredkar Branko, Velika Ligojna 28,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 001037924.
gnr‑252304
Pavko Nuša, Rožna dolina, cesta XI/5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000265640.
gng‑251915
Pavlakovič Barbara, Šmihel 44, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001817375.
gnr‑252079
Peček Angela, Škrilje 32, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000109810. gnj‑252087
Peruško Klemen, Ulica Žanke Erjavec 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002034717.
gnm‑252234
Petek Peter, Starošince 5, Cirkovce, osebno
izkaznico, št. 001603269. gnu‑251901
Petek Tanja, Mošenik 1, Domžale, osebno
izkaznico, št. 000709470. gnk‑252286
Pirman Gašper, Na bregu 34, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001910203.
gni‑252263
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Pirtovšek Marta, Cesta III/24, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000797913.
gnf‑252066
Pleško Anica, Usnjarska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001018050.
gnv‑252225
Plevel Urška, Nasovče 16/a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001913634.
gnh‑252264
Polc Jožef, Znojile 6, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000986033.
gnh‑252314
Potočar Špela, Dražgoška ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001980723.
gnf‑252216
Potočnik Tim, Dvorje 22, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001833264. gnj‑252162
Poznič Lija, Ulica IX. korpusa 18, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 002032724.
gnx‑252073
Poznič
Patricija,
Ulica
Salvadora
Allendeja 5, Izola - Isola, osebno izkaznico,
št. 001115320. gnt‑252077
Premk Marija, Srednje Gameljne 9,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000550722.
gnv‑252025
Prešeren Anton, Zaloška cesta 65/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000233789.
gni‑252213
Prosen Janez, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000914858.
gnw‑252224
Pućurica Mirela, Cesta 24. junija 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001491755.
gnj‑251912
Radinja Borut, Linhartova cesta 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001800239.
gnl‑252235
Rajbar Luka, Ulica Vide Janežičeve 17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001712093.
gnk‑252211
Rajh Janko, Stročja vas 16, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000949021.
gnc‑252244
Ražman Andrej, Pittonijeva ulica 5, Izola
- Isola, osebno izkaznico, št. 001631931.
gnu‑252076
Remec Tina, Avčinova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001642705.
gni‑251913
Rems Eva, Hudo, Hujska cesta 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001998090.
gnn‑252058
Rems Janica, Hudo, Hujska cesta 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001743504.
gnl‑252060
Rems Tadeja, Hudo, Hujska cesta 1,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001792237.
gnm‑252059
Rezar Ema, Britof 394, Kranj, osebno
izkaznico, št. 001477604. gnl‑252160
Rodošek Dejan, Podgora 22/c, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000337986.
gnc‑252094
Romih Adolf, Ješovec pri Kozjem 30,
Kozje, osebno izkaznico, št. 000936988.
gnm‑252309
Ros Natanael, Maistrova ulica 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001305931.
gng‑252165
Rozman Dragomil, Bevkova ulica 36,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001059933.
gnb‑252195
Rugelj Blaž, Detelova ulica 17,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001889965.
gnq‑252055
Sagadin
Roman,
Rosalnice
25,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001072082.
gnz‑252246

Turšič Majda, Loke 34, Trbovlje, osebno
izkaznico, št. 001504891. gnf‑252241
Uršič Vili, Gajeva ulica 16, Preserje, osebno
izkaznico, št. 001558139. gnm‑252284
Vajzman Darko, Šentiljska cesta 112,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001732119.
gnf‑252166
Velkovrh Remec Breda, Avčinova ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001642701.
gnh‑251914
Verlak Mitja, Sadjarska ulica 21/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001936414.
gnh‑252164
Verzelak
Danilo,
Podgora
40/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001606797.
gni‑252063
Vesel Rok, Gornje Lepovče 109,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001343399.
gnb‑252320
Volk Simon, Grčna 26, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 000016157. gnb‑252270
Zabret Zdenka, Japljeva ulica 4,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000235640.
gnj‑252287
Zadnikar Ljudmila, Koseskega ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001916043.
gnr‑252229
Zajc Anton, Ulica Koroškega bataljona 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001166500.
gni‑252238
Zorec Mojca, Ulica bratov Greifov 36,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001833104.
gnc‑252169
Zupančič Bernardka, Zgornja Slivnica 6,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 000130125.
gnh‑252189
Žitnik Natalija, Iloški štradon 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001302369.
gny‑251922

Sanković Jelena, Miklošičeva ulica 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 001868634.
gnk‑252186
Saradžić Gabrijela, Poklukarjeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000048748.
gno‑252232
Sedonja Kristian, Rakičan, Prešernova
ulica 26, Murska Sobota, osebno izkaznico,
št. 001499281. gnv‑252200
Simčič
Eva,
Vrtojbenska
cesta
7/b, Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico,
št. 001637711. gnz‑252271
Simonič
Simon,
Logarovci
11/b,
Ljutomer, osebno izkaznico, št. 002012432.
gnr‑252204
Simonović Jelena, Brodarjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001879022.
gnv‑251925
Skubic Mihael, Ulica Gubčeve brigade 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001273372.
gnb‑251920
Sladič Ida, Kolaričeva ulica 15, Koper Capodistria, osebno izkaznico, št. 001666832.
gnv‑252175
Slekovec Karl, Jezernikova ulica 16,
Ruše, osebno izkaznico, št. 000752143.
gng‑252315
Smonkar Mateja, Škale 27/b, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
001710720.
gnh‑252064
Sovič Daniel, Krčkova ulica 14, Miklavž
na Dravskem polju, osebno izkaznico,
št. 000242954. gnx‑252173
Stražiščar Janez, Ob Ljubljanici 50,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000350947.
gnt‑251927
Suljić Emine, Beblerjev trg 9, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000861252.
gnj‑252212
Šafarič Franc, Petanjci 82, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001014514.
gnw‑252199
Škrijelj Senad, Rusjanov trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001812190.
gnj‑252237
Škrjanec Antonija, Ponova vas 20/a,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001094186.
gni‑252188
Škrlep Ana, Trubarjeva ulica 5,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 002069144.
gnr‑252054
Škulj Janez, Ulica Prekomorskih brigad 6,
Postojna, osebno izkaznico, št. 000169871.
gnf‑252191
Šnajder Marko, Vinski Vrh 54, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
001901624.
gnx‑252273
Špeh Branislava, Beblerjev trg 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001242396.
gnz‑252221
Špeh Feldino, Sv. Peter 57, Piran Pirano, osebno izkaznico, št. 001536786.
gnq‑252155
Štubljar Anže, Čurile 14/c, Metlika, osebno
izkaznico, št. 001267104. gnb‑252020
Švagelj Irena, Alpska cesta 5, Bled, osebno
izkaznico, št. 000344900. gnc‑252194
Tedeško Polona, Bratovševa ploščad 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001160813.
gnh‑252239
Tomazin Viktor, Trdinova ulica 20, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001640445.
gnq‑252080
Tomić Dejan, Gregorčičeva cesta 8/d, Ilirska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001819938.
gnz‑252071
Trafela Branko, Loke v Tuhinju 14, Laze
v Tuhinju, osebno izkaznico, št. 001315537.
gnf‑252266
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Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arih Filip, Gregorčičeva ulica 55/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003121805, reg. št. 91821, izdala UE Maribor.
gnw‑252274
Babić Lange Snežana, Ljubljanska cesta
88, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001779290, reg. št. 240401, izdala UE
Ljubljana. gnv‑252050
Balič Sandi, Ulica Janka Ulriha 11,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003054859, izdala UE Velenje. gnm‑252034
Baznik Jure, Vinje 109, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002097765, reg.
št. 256318, izdala UE Ljubljana. gng‑251940
Bertoncelj Igor, Novi svet 9, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000518201, izdala UE Škofja Loka.
gno‑252282
Bindar Alenka, Ulica Zofke Kvedrove 19p,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000629707, reg. št. 3446, izdala UE Celje.
gnp‑252006
Brečko Sonja, Kamniška graba 141,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001662838, reg. št. 96168, izdala UE
Maribor. gnv‑252275
Brezovnik Tatjana, Stantetova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000016136, reg. št. 60542, izdala UE Maribor.
gne‑252042
Bulc Jurij, Jurčkova cesta 49, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002114122, reg. št. 214878, izdala UE
Ljubljana. gnf‑251941

Stran
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Cifer Martina, Kersnikova cesta 1,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 001557107, reg. št. 23936, izdala UE
Grosuplje. gne‑251942
Čermelj Vida, Trg svobode 1, Kamnik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001745422, reg. št. 24514, izdala UE Kamnik.
gnt‑252252
Debeljak Mojca, Male Vinice 2, Ribnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001733467, izdala UE Ribnica. gnc‑252319
Debeljak Pija, Sernčeva ulica 4, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 001813326, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnp‑252256
Delić Elvir, Kersnikova cesta 13, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001924518, izdala UE Velenje. gnq‑252305
Dimitrijević Miodrag, Mlakarjeva ulica 24,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
003067771, reg. št. 47034, izdala UE Kranj.
gnu‑252026
Dolinar Darko, Krvavška ulica 11,
Vodice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001419459, reg. št. 156205, izdala UE
Ljubljana. gnz‑252196
Dolinar Vera, Gradišče nad Pijavo Gorico
31, Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001366884, reg. št. 71937, izdala UE
Ljubljana. gnd‑251943
Dolinšek Aleš, Ogljenšak 2, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 478904, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnq‑252255
Dostal Anja, Andričeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001965569, reg. št. 265489, izdala UE
Ljubljana. gnc‑251944
Dragar Janez, Trg na Stavbah 4, Litija,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,G,H, št. S
001652663, reg. št. 6778, izdala UE Litija.
gny‑252322
Eleršek Andrej, Hafnerjeva ulica 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000732901, reg. št. 97413, izdala UE
Ljubljana. gnb‑251945
Emeršič Maksimiljan, Trg svobode
2, Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001885689, izdala UE Škofja Loka.
gno‑251932
Eržen Uroš, Ulica Marija kogoja 1, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001645986, izdala UE Nova Gorica.
gnh‑251939
Eržen Vital, Podsmreka 6/a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001616560, reg. št. 18405, izdala UE Ljubljana.
gnz‑251946
Farkaš Boris, Prežihova ulica 5, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001838722, izdala UE Murska Sobota.
gnz‑252021
Fink Damjan, Irča vas 13, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001416495, izdala UE Novo mesto.
gnn‑252083
Geiser Marko, Morje 96, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003105156, reg.
št. 120949, izdala UE Maribor. gnl‑252035
Gominšek Igor, Arja vas 44, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1294201,
izdala UE Žalec. gnl‑251910
Hauptman Maksimira, Marokova pot 10,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001719609, reg. št. 1459, izdala UE Litija.
gnc‑252019
Horvat Ana, Prušnikova ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001332082, reg. št. 107780, izdala UE
Maribor. gng‑252040
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Hrovat Rok, Novi Lazi 33, Kočevje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003077470, reg.
št. 15180, izdala UE Kočevje. gnx‑252298
Hrovat Zlatka, Krekova ulica 5, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000247940, izdala UE Maribor. gnt‑252277
Idrizi Imer, Cesta maršala Tita 33,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001386700, izdala UE Jesenice.
gnp‑251931
Jerot Aleš, Cesta na Roglo 51, Zreče,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 001768370,
reg. št. 15944, izdala UE Slovenske konjice.
gnt‑252002
Jurca Bernarda, Srednja vas pri Šenčurju
30, Šenčur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 806628, reg. št. 32711, izdala UE Kranj.
gnl‑252260
Jurenec Zlatko, Železnikova ulica 12,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
3063666, izdala UE Ptuj. gnz‑252396
Jurjevec Marija, Jelovškova ulica 8,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000895715, reg. št. 14279, izdala UE Kamnik.
gns‑252253
Karlo Lidija, Ulica Slavka Gruma 60,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003115561, izdala UE Novo mesto.
gnj‑252387
Kenda Janez, Vanganel 50, Koper
- Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001730178, izdala
UE Koper. gnt‑252177
Kern Ksenija, Orehovlje 12, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001998619, reg.
št. 60211, izdala UE Kranj. gnk‑252261
Kern Mitja, Jezerska cesta 107, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H,
št. S 002209458, reg. št. 43160, izdala UE
Kranj. gnt‑252027
Kičin Sedin, Zrkovska cesta 182/a,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002215548, reg. št. 134050, izdala UE Maribor.
gnw‑252049
Kirhmajer Zlatko, Cesta VDV brigade 1,
Dol pri Hrastniku, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001966661, izdala UE Hrastnik.
gnp‑252031
Klemenčič Klemen, Mesraska cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1823234, reg. št. 250351, izdala UE Ljubljana.
gny‑251947
Klinar Miha, Pečovnik 62, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 000269504,
izdala UE Celje. gnl‑252310
Kočar Majda, Anžurjeva ulica 9, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2098310,
reg. št. 177075, izdala UE Ljubljana.
gnx‑251948
Kolarič Tamara, Prvomajska ulica 35,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003006180, reg. št. 136164, izdala UE
Maribor. gnd‑252043
Koletnik Jožefa, Mariborska cesta 113,
Orehova vas, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001291359, reg. št. 115213, izdala UE
Maribor. gnh‑252039
Komauer Pavla, Metelkova ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001691017, reg. št. 107174, izdala UE
Maribor. gni‑252038
Kravcar Boštjan, Lutrško selo 24, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001573897, izdala UE Novo mesto.
gno‑252082
Krušec
France,
Dobrava
58,
Otočec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001698256, izdala UE Novo mesto.
gnj‑252012

Krznar Marjeta, Kraigherjeva ulica 13,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
001770751, reg. št. 10912, izdala UE Celje.
gnn‑252008
Kuhar Danijel, Račica 1, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001293881, reg.
št. 70, izdala UE Sevnica. gnd‑252243
Kuk Peter, Blato 12, Slovenske Konjice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000852327, reg. št. 8841, izdala UE Slovenske
Konjice. gnc‑252069
Kukec Mladen, Preglov trg 5, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BCFGH,
št. S 001793907, reg. št. 125866, izdala UE
Ljubljana. gnw‑251949
Lacković
Jože,
Podbrezje
62,
Brezje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h B,BE,C,CE,G,H, št. S 001997929,
reg. št. 13008, izdala UE Kranj. gns‑252028
Ladić Maja, Hotiza, Ložič 35, Lendava
- Lendva, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001803723, izdala UE Lendava.
gnw‑252299
Levec Amalija, Prevoje 4, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 2103080,
izdala UE Domžale. gnu‑252051
Lončar Tina, Glinje 24, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 002120840, reg.
št. 55112, izdala UE Kranj. gnr‑252029
Lukančič Marta, Prešernova ulica 2,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000762513, reg. št. 4268, izdala UE Logatec.
gne‑252092
Majerle Jožica, Jelševnik 4, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 9429,
izdala UE Črnomelj. gnz‑251896
Mali Ružica, Golnik 173, Golnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001405005, reg.
št. 53012, izdala UE Kranj. gnq‑252030
Malobabić Boris, Kidričeva ulica 18,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001929774, izdala UE Nova Gorica.
gnf‑252295
Mervar Anja, Šmarjeta 49, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001699329, izdala UE Novo mesto.
gnk‑252011
Mervič Luka, Kromberška cesta 28,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001753409, izdala UE Nova Gorica.
gne‑252292
Mikl Cvetka, Zrkovci, Na Gorci 70,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000719389, reg. št. 80364, izdala UE Maribor.
gnx‑252048
Mlakar Janja, Viševek 40, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001048532, reg. št. 8361, izdala UE Cerknica.
gnj‑252062
Mrgole Jožef, Telče 19/a, Sevnica, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,D1;D,F,G,H,
št. S 001600061, reg. št. 3337, izdala UE
Sevnica. gny‑252297
Muzlović Dušan, Brodarska ulica 8,
Litija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001115591, reg. št. 11383, izdala UE Litija.
gnd‑252018
Navodnik Danijel, Drapšinova ulica 9,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002019572, reg. št. 30209, izdala UE Celje.
gnj‑252312
Novak Dejan, Vrtna pot 5, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 1522042, reg.
št. 13325, izdala UE Vrhnika. gnx‑252248
Ogrin Gregor, Na jami 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1265475, reg.
št. 225268, izdala UE Ljubljana. gnv‑251950
Oražem Edo, Rova, Kolovska cesta 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
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št. S 1973872, reg. št. 38157, izdala UE
Domžale. gnt‑252052
Pakiž Ivan, Zamostec 8, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 003079270,
izdala UE Ribnica. gnq‑252205
Peček
Uroš,
Soška
ulica
56,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001340713, reg. št. 230132, izdala UE
Ljubljana. gnu‑251951
Pečnik Jožef, Pernovo 31, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1004904, izdala
UE Žalec. gnf‑252391
Pečovnik Andrej, Cankarjeva ulica 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001957156, reg. št. 34931, izdala UE Celje.
gnq‑252005
Pilko Irena, Pod kostanji 16, Celje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000112230, reg.
št. 23082, izdala UE Celje. gnm‑252009
Pirtovšek Marta, Cesta III/24, Velenje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001961584, izdala UE Velenje. gnp‑252306
Pisanec Darinka, Sokolska ulica 107,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BGH, št. S 1910705, reg. št. 69261 - duplikat,
izdala UE Maribor. gny‑252047
Plohl Branko, Ljubljanska ulica 41,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003039910, izdala UE Maribor. gnk‑252036
Pohar Ivanka, Selca 104, Selca, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003084660, izdala
UE Kranj. gnb‑252070
Prevc Kristina, Brinje 16, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001287229, reg.
št. 227343, izdala UE Ljubljana. gnn‑251958
Prislan Judar Elica, Ulica Frana Kovačiča
15, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1645329, reg. št. 105770,
izdala UE Maribor. gnj‑252037
Prusnik Franci, Zgornje Stranje 4,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001954730, reg. št. 358, izdala UE
Kamnik. gnr‑252254
Rehar Alojz, Gornje Cerovo 3/F, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000174216, izdala UE Nova Gorica.
gnz‑252296
Rems Janica, Hudo, Hujska cesta 1,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002148482, reg. št. 29300, izdala UE
Domžale. gns‑252053
Robnik Karolina, Hrastje 14, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
001229941, reg. št. 76969, izdala UE Maribor.
gnu‑252276
Senožetnik Mitja, Jakopičeva ulica 21,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001229442, reg. št. 20043, izdala UE
Ljubljana. gnm‑251959
Spruk Golob Barbara, Perovo 157b,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
002247078, reg. št. 19403, izdala UE Kamnik.
gnz‑252046
Stepančič Boris, Ulica Agrarne reforme 26,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. SI 000058850, izdala UE Koper.
gnq‑252180
Strika Damir, Babnogoriška cesta 33,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001566172, reg. št. 252226, izdala UE
Ljubljana. gnl‑251960
Susič Jernej, Ulica Andreja Kumarja 1,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001385232, izdala UE Nova Gorica.
gnc‑252294
Škerlak Mišo, Postružnikova ulica 8,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. ABH,
št. S 001161995, izdala UE Ljutomer.
gni‑252013

0326036, 0231183; zel. karta št. 1404224;
police IM/99 št. 00399117, 00399118,
00399119, 00399120; police STAN/03
št. 00268931, 00268932; police 2-AO-94
št. 28118, 28150; polica ZAN 10/06 št. 383433.
Ob-6310/07
Tomažin Tanja, Ob železnici 8, Pragersko,
zavarovalno polico, št. 3200202, izdala
zavarovalnica Tilia. m‑156
Triplat Maja, Bradnikova c. 111, Radovljica,
zavarovalno polico, št. 4405724385, izdala
zavarovalnica Triglav. m‑125
Žigon Poklar Mirjana, Prešernova 34, Ilirska
Bistrica, zavarovalno polico, št. 00636435,
izdala zavarovalnica Adriatic Slovenica.
gnk‑251986

Škrijelj Senad, Rusjanov trg 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002095161, reg. št. 228612, izdala UE
Ljubljana. gnk‑251961
Šorn Marija, Kosovelova ulica 16,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
000121115, reg. št. 1842, izdala UE Celje.
gnk‑252311
Špic Janko, Obrežna ulica 69/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
000713878, reg. št. 76601, izdala UE Maribor.
gnf‑252041
Teran Zorana, Cesta na Markovec 49,
Koper - Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000062686, izdala UE Koper.
gnr‑252179
Tič Tanja, Linhartova cesta 68,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098252, reg. št. 236155, izdala UE
Ljubljana. gnl‑252010
Tomić Tatomir, Prušnikova ulica 6,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002098383, reg. št. 233576, izdala UE
Ljubljana. gnj‑251962
Torkar Tomaž, Cesta Toneta Tomšiča 60,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000795144, izdala UE Jesenice.
gnh‑252289
Ule Primož, Podlipovica 23, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001624978, izdala UE Zagorje ob Savi.
gno‑252182
Velenšek Jaka, Dobrava 6/c, Radeče,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
003116988, reg. št. 56604, izdala UE Celje.
gnr‑252004
Velkovrh Remec Breda, Avčinova ulica
12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002095359, reg. št. 104647, izdala UE
Ljubljana. gni‑251963
Vengust Luka, Log, Molska cesta 20,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1397644, reg. št. 15268, izdala UE Vrhnika.
gnw‑252249
Vrabič Smiljan, Log 3, Hrastnik, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002109561, izdala
UE Trbovlje. gno‑252032
Vukelič Elizabeta, Ulica Planinčevih
53, Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000166446, reg.
št. 27352, izdala UE Maribor. gns‑252278
Vuković Nina, Beethovnova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1527011, reg. št. 246953, izdala UE Ljubljana.
gnh‑251964
Zadravec Marjan, Vitomarci 47, Vitomarci,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002063906, izdala UE Ptuj. gno‑252257
Zajc Anton, Ulica Koroškega bataljona
300, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000184911, reg. št. 66934, izdala UE
Ljubljana. gng‑251965
Zavrtanik Marko, Jarška cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001947165, reg. št. 198535, izdala UE
Ljubljana. gnf‑251966
Zupančič Miha, Cesta 19. oktobra 27, Stari
trg pri Ložu, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001427532, reg. št. 9891, izdala UE
Cerknica. gnn‑252258

Zavarovalne police preklicujejo
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. PE Novo mesto, veljavnost naslednjih
dokumentov: police 1-AO-2006 št. 0201225,
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Spričevala preklicujejo
Abram Petra, Majšperk 52, Majšperk,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
oblikovanje v Mariboru, izdano leta 1997.
m‑133
Anžič Aljaž, Celovška cesta 179, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra v Ljubljani
- gimnazija, izdano leta 2003. gnq‑252130
Avguštin Gregor, Pod Plevno 39, Škofja
Loka, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tehničnih strok Šiška, izdano leta 1988 in
1989. gnh‑252114
Benko Darja, Domajinci 16/a, Cankova,
spričevalo ekonomske gimnazije - ekonomski
tehnik, izdano leta 1993. gnp‑252131
Bidovec Iztok, Prušnikova 30, Maribor,
maturitetno spričevalo II. gimnazije Maribor,
izdano leta 1969. m‑138
Brana Hasan, Pintarjeva 13, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje gradbene
šole v Mariboru, izdano leta 1997 in 1998.
m‑144
Brglez Helena, Šalek 90, Velenje,
spričevalo o končani OŠ Karel Destovnik Kajuh
v Šoštanju, izdano leta 1976. gnh‑252389
Butala Urška, Trg zbora odposlancev
80, Kočevje, diplomo Srednje šole tehničnih
usmeritev, št. I/DJD-31/85, izdana 1985, na
ime Debeljak Urška. gns‑252128
Čop Barbara, Kebetova 4, Kamnik,
spričevalo 1. letnika Gimnazije v Šolskem
centru Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta
2002. gnd‑252118
Doles Jernej, Drnovo 57/a, Leskovec pri
Krškem, spričevalo o zaključnem izpitu SŠGT
Novo mesto, izdano leta 1998. gnm‑252109
Duh Darja, Melinci 23, Beltinci, spričevalo
4. letnika Ekonomske šole - ekonomski
tehnik1994. gnc‑252123
Filip Sonja, Vranoviči 15, Gradac,
spričevalo o končani OŠ katja Rupena oddelek
za odrasle Novo mesto, izdano leta 1977,
izdano na ime Štangelj Sonja. gnc‑252119
Frank Martin, Dolnji Zemon 92/a, Ilirska
Bistrica, spričevalo 1. in 2. letnika Srednje
ekonomske šole Srečka Kosovela Sežana,
izdano leta 1997 in 1998. gnk‑252111
Golnar Nataša, Dalmatinska 43, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 2.
letnika Srednje tekstilne, obutvene in gumarske
šole Kranj, izdano leta 1992. m‑151
Hamzić Kemal, Kalanova ulica 5, Medvode,
spričevalo o končani OŠ Preska v Medvodah.
gnj‑252262
Henigman Irena, Rakitnica 57, Dolenja
vas, spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole v Kočevju, izdano leta 1982, izdano na
ime Arko Irena. gnd‑252143
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Jurekovič Ingrid, Ukmarjeva 20, Portorož Portorose, spričevalo Gimnazije Piran, izdano
leta 2005. gni‑252113
Jurič Andreja, C.M.D. 16, Ptuj, diplomo
Srednje ekonomske šole Ptuj, št. 420/90.
m‑152
Kajkič Mario, Cesta 24. junija 26, Ljubljana,
spričevalo 1. letnika Srednje ekonomske šole
v Ljubljani - ekonomski tehnikle, izdano leta
2006. gnb‑252395
Kariž Erika, Brestovica pri Povirju 8,
Sežana, indeks, št. 20200102, izdala Pravna
fakulteta v Ljubljani. gnb‑251995
Kavkler Jernej, Škapinova ulica 15, Celje,
indeks, št. 33322, izdala Fakulteta za upravo
v Ljubljani. gnx‑251898
Kladnik Marija, Šmiklavž 30, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, diplomo Srednje šole tehniško
naravoslovne in pedagoške usmeritve Ravna
na Koroškem, št. 73. gne‑252121
Klančnik Kristijan, Sitarjeva 49, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
trgovske šole v Ljubljani, št. 222, izdano leta
1994. gnx‑251998
Klemenc Danica, Podklanc 17, Dravograd,
spričevalo o končani OŠ Neznanih talcev
Dravograd, izdano leta 1993. gne‑252117
Kocjan Anton, Gor. Grčevje 4, Otočec,
spričevalo o končani OŠ Gubčeve brigade
NOV Otočec. gnq‑251905
Kočan Senada, Zikova ulica 1, Kamnik,
spričevalo 2. letnika Izobraževalnega centra
Cene Štupar - slaščičar, izdano leta 1999.
gnz‑252096
Kohne Cvetka, Križni vrh 28, Laporje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor - smer bolničar,
izdano leta 1983. m‑135
Kokol Dragica, Hlaponci 27, Juršinci,
diplomo Ekonomske šole Ptuj - smer kom.
tehnik, št. 50/86. m‑141
Košiček Anita, Podbukovje 12, Grosuplje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole Josip
Jurčič Ivančna Gorica, izdano leta 1997 in
1998. gno‑252107
Kotar Polona, Podkum 8, Podkum,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
ekonomske srednje šole Trbovlje, št. 610-01,
izdano leta 2001. gnw‑251999
Kovačič Silvin, Dvorce 5/b, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
v Krškem, št. 569/97, izdano leta 1997.
gnr‑251904
Krajec Alan, Grampovčanova 16, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda devetne šole Vrhovci,
izdano leta 2005. gnf‑252291
Kraner Gregor, Selnica ob Muri 36/a,
Ceršak, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor - poklic zidar, izdano
leta 1999. m‑124
Kresnik Mojca, Kamenškova 42, Maribor,
indeks, št. 61197574, izdala Pedagoška
fakulteta Maribor. m‑145
Križnik Mojca, Ribnik 29, Trbovlje, diplomo
Ekonomske poslovne fakultete, izdana leta
1998. gnr‑252129
Kur Drago, Rodmošci 11/a, Gornja
Radgona, diplomo Višje upravne šole v
Ljubljani, št. 3932. gnb‑252120
Lampreht Sašo, Vodovodna ulica 20,
Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene šole Maribor gardbeni tehnik, izdano leta 2001. m‑140
Lichteneger Igor, Brdinje 56, Ravne na
Koroškem, indeks, št. 93605105, izdala
Fakulteta za gradbeništvo. m‑127
Lušina Urša, Sečovlje 59, Sečovlje Sicciole, spričevalo 3. letnika Gimnazije Piran,
izdano leta 2006. gnb‑252145
Magdič Milena, Ključarovci 14, Križevci
pri Ljutomeru, spričevalo Srednje ekonomske
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šole Murska Sobota - ekonomski tehnik,
izdano leta 2001. gng‑252390
Majcen Slavka, Drakovci 68, Mala Nedelja,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
kmetijske mehanizacije v Mariboru, izdano
leta 2003. gnn‑252133
Malič Marta, Rozmnaova ulica 38, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Vinica, izdano
leta 1956, izdano na ime Zajc Frančiška.
gnp‑251906
Malovrh Alenka, Ljubljanska cesta 84/5,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje zdravstvene šole, izdano leta 1997.
gne‑252142
Marinkovič Slavica, Sv. Lovrenc 74,
Prebold, spričevalo od 1 do 4. letnika
Ekonomske srednje šole v Trbovljah.
gnj‑252137
Markovič Dalibor, Glinškova ploščad 20,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 1990. gnq‑251909
Mazi Roman, Petra Majdiča 3, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Elektrotehniške
šole v Ljubljani, izdano leta 1981.
gnz‑251996
Medved Igor, Vreskovo 77, Trbovlje,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije in
ekonomske šole Trbovlje, izdano leta 1981 in
1982. gnc‑252144
Mencinger David, Polena 8, Mežica,
spričevalo 4. letnika Srednje strojnokovinarske
šole Ravne na Koroškem, izdano leta 2002.
gnf‑252141
Mikič Anja, Tabor 8, Ljubljana, maturitetno
spričevalo in spričevalo 3. in 4. letnika
Gimnazije Vič Ljubljana, izdano leta 1998 in
1999. gnt‑252127
Mikše Irena, Loško 11, Cerknica, diplomo
in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole za
oblikovanje in fotografijo v Ljubljani, izdani
1990 in 1991. gnc‑251994
Mlađenović Slađana, Tbilisijska ulica 24,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Jožeta Plečnika v Ljubljani, izdano leta 2005.
gnq‑251955
Nagode Mojca, Sončni log 7, Logatec,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1999. gnu‑252126
Nedeljkovič Jure, Strmca 38, Laško,
maturitetno spričevalo Srednje kmetijske šole
Šentjur, izdano leta 2000. gnw‑252024
Novak Goran, Naselje nek. 6, Krško,
spričevalo 1. letnika Strokovne gimnazije
Brežice, izdano leta 2000. gnb‑252345
Novak Goran, Naselje nek. 6, Krško,
spričevalo 3. in 4. letnika Strokovne
gimnazije Brežice, izdano leta 2003 in 2004.
gnz‑252346
Novak Karmen, Zg. Bitnje 51, Žabnica,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
Biotehnične šole v Strahinju, izdano leta 2006.
gnk‑252090
Oman Marjana, Nušičeva 2, Celje, diplomo
Visoke šole za zdravstvo Ljubljana, izdana leta
1976, na ime Pečolar Marjana. gni‑252138
Paj Petja, Ulica Slavka Gruma 68, Novo
mesto, spričevalo 3. letnika Ekonomske šole
Novo mesto, izdano leta 2006. gnv‑251900
Pečjak Tomaž, Stavča vas 26, Dvor,
maturitetno spričevalo Srednje tehnične
kmetijske šole Grm Novo mesto, izdano leta
1983. gnv‑252075
Pernuš Marinka, Sejmiška ulica 4,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 1975, izdano na ime Kremzer Marinka.
gny‑251897
Peruš Renato, Ljubljanska cesta 4, Koper
- Capodistria, spričevalo 3. letnika Srenje

policijske šole v Tacnu, izdano leta 1999.
gny‑252122
Pisić Dušan, Puhova ulica 6, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4.
letnika Gimnazije Ljubljana, izdano leta 1994.
gnk‑252136
Planinc Maja, Ljubljanska 72, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Rudolfa Maistra Kamnik, izdano leta 1995,
izdano na ime Vehar Maja. gnc‑252344
Plevnik Tatjana, Konšakova ulica 17,
Maribor, diplomo Srednje šole za trgovinsko
dejavnost - kom. tehnik, izdana leta 1985.
m‑131
Pogačar Irena, Krnica 18, Zgornje Gorje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje vzgojiteljske
šole v Ljubljani, izdano leta 1981 in 1982,
izdano na ime Pavlič Irena. gnf‑251991
Popadić Bogdan, Kvedrova 3, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Srednje šole tehničnih
strok Šiška. gnt‑251952
Pust Suzana, Vršnik 12, Zgornja Kungota,
spričevalo o zaključnem izpitu Pedagoške
gimnazije Maribor, izdano leta 1983. m‑154
Radej Damir, Gornje Brezovo 17b,
Sevnica, spričevalo o končani OŠ Ljudska
univerza, OŠ za odrasle Krško, izdano leta
1999. gni‑252163
Ramovž Vladislava, Sejmiška 19,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole v Domžalah, izdano
leta 1983, izdano na ime Peterka Vladislava.
gns‑251903
Recer Aleksander, Prežihova 13, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije in
srednje ekonomske šole v Brežicah, izdano
leta 1991. gnw‑251899
Regent Tatjana, Kamniška cesta 12,
Domžale, maturitetno spričevalo Gimnazije
Ivana Cankarja, izdano leta 1981 in 1982.
m‑129
Rekar Gradinski Nataša, Polanškova 21,
Ljubljana-Črnuče, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jesenice, izdano leta 1982 in 1983.
gnh‑252139
Rogič Irena, Hrovatova 14, Limbuš,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
ekonomske šole Maribor, izdano leta 1984.
m‑155
Sašek Helena, Trzinske cesta 18, Mengeš,
diplomo Sredje vzgojiteljske šole v ljubljani,
izdana leta 1986na ime Dolinšek Helena.
gns‑251953
Savanovič Iris, Janka Puclja 5, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za farmacijo
in zdravstvo, izdano leta 1996 in 1997.
gng‑252140
Schell Andrej, Ljubljanska cesta 31,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju - elektrotehnik, elektronik,
izdano leta 1992. gnl‑251985
Seferović Senad, Pod vinogradi 31,
Bistrica ob Dravi, spričevalo od 1 do 3. letnika
SKSMŠ Maribor, izdano leta 1996, 1997 in
1998. m‑130
Stojanović Borislav, Preglov trg 5,
Ljubljana, obvestilo o usoehu 5. letnika
Srednje šole tehničnih strok Šiška, izdano leta
2000. gno‑251957
Sušnik Bojan, Količevo 76, Domžale,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3. in
4. letnika Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdano leta 1993 in 1994. gnv‑252000
Svet Nina, Strossmayerjeva 5, Ljubljana,
spričevalo 7. in 8. razreda OŠ Ledina, izdano
leta 2005 in 2006. gnj‑252112
Šamperl Robert, Spodnje Verjane 2,
Sv.trojica v Slov.goricah, spričevalo 1. letnika
Srednje prometne šole Maribor - prometni
tehnik, izdano leta 1999. m‑137
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Šantavec Janez, Požarnice 26/c, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika Gradbene
tehniške šole v Ljubljani, izdano leta 1982.
gnl‑252110
Šušteršič Maja, Ljubljanska cesta 9,
Postojna, maturitetno spričevalo Gimnazije
Poljane, izdano leta 2004. gns‑252153
Talan Mojca, Ulica bratov Učakar 94,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje pedagoške šole v Ljubljani, izdano
leta 1990. gnl‑252385
Tonin
Urška,
Zadobrovška
cesta
11/a, Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
vzgojiteljske šole in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 2006. gno‑252007
Trobec Anina, Kamniška ulica 44,
Ljubljana, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 2006. gns‑252003
Trobec Anita, Kamniška ulica 44, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2005. gnp‑251956
Varga Sonja, Gornji Lakoš, Cvetna ulica 15,
Lendava - Lendva, spričevalo o zaključnem
izpitu Dvojezične srednje šole Lendava,
izdano leta 1993. gnx‑252148
Vaš Viktoria, Miklošičeva 2, Maribor,
diplomo Srednje šole za gostinstvo in turizem
Maribor - turistični tehnik, izdana leta 1990.
m‑132m‑132
Vidmar Jože, Brezje 32, Tržič, diplomo
Srednje gradbene šole Ljubljana. gnj‑251987
Vodan Marija, Žikarce 68, Zgornja Korena,
spričevalo o zaključnem izpitu Strednje
tekstilne šole Maribor - šivilja, krojač, izdano
leta 1998. m‑148
Vuk Massimiliano, Kampel 40/a, Koper Capodistria, spričevalo 3. letnika Pomorske
šole - smer elektrotehnik , elektronik, izdano
leta 1993. gne‑252342
Zorman Jolanda, Pucova ulica 5, Celje,
spričevalo 3. letnika in spričevalo o opravljeni
maturu Gimnazije Celje, izdano leta 1983,
izdano na ime Rotar Jolanda. gnm‑252134
Žnidar Darinka, Brdo 14/a, Slovenske
Konjice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta
1984. m‑143
Žunko Natalija, Aškerčeva 5, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj - ekonomski tehnik. m‑134

Pikunič Milan, Lamutova ulica 2, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb‑251895
Ploj Boris, Dogoška cesta 118, Maribor,
delovno knjižico. m‑126
Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5,
Ljubljana, naročilnice Porsche Slovenija d.o.o.
o d številka 13/07 do vključno 16/07, izdane
dne 1.3.2007. gno‑252132
Pretnar Martin, Spodnje Gorje 227, Zgornje
Gorje, študentsko izkaznico, št. 41020175,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnq‑251930
Pušnik Leon, Mariborska 33, Slovenska
Bistrica, vpisni list za čoln, št. 3734-1997/00/05,
izdan 19.6.2005. gni‑251988
Rituper Atila, Lendavska ul. 17/b, Murska
Sobota, 6 delnic CAVT Murska Sobota, vpisane
v delniško knjigo, št. 817. gnf‑252341
Rodeš Barbara, Zofke Kvedrove 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gnt‑251902
Schein Andreja, Hribarjeva ulica 10,
Cerknica, vozno karto, št. 001 0132Š, izdal
Integral Cerknica. gnf‑252091
Schell Andrej, Ljubljanska cesta 31, Celje,
delovno knjižico. gnm‑251984
Simonič Samo, Sadež 40, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 64010425, izdala
Fakulteta za elektrotehniko. gnb‑252045
Sintal
IPO
d.o.o.,
Litostrojska
cesta 38, Ljubljana, obrtno dovoljenje,
št. 081061/3063701-13-2002, izdano dne
15.10.2002. gno‑251907
Skaza Rene, Gačnik 80/C, Pesnica pri
Mariboru, vozno karto, št. 8210, na relaciji
Pesnica - Maribor, izdal Veolia transport.
m‑128
Slana Kristina, Vrtna 3, Murska Sobota,
6 delnic CAVT Murska Sobota, vpisane v
delniško knjigo, št. 682. gng‑252340
Sukič Nada, Cankarjeva 9, Murska Sobota,
14 delnic CAVT Murska Sobota, vpisane pod
zaporedno št. 1699. gng‑251990
Svet Miha, Begunje pri Cerknici 1c,
Begunje pri Cerknici, vozno karto, št. 001
0120Š, izdal Integral Cerknica. gnr‑252154
Šobar Andreja, Nemška vas 31/a, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 04034376, izdala
Fakulteta za upravo v Ljubljani. gne‑252392
Štrucl Bogomir, Cesta ob ribniku 7, Miklavž
na Dravskem polju, delovno knjižico, št. 490,
izdala UE Maribor. m‑139
Tepič Radivoje, Partizanska cesta 1,
Sežana, delovno knjižico, reg. št. 1062798,
izdala UE Sežana. gne‑251992
Tomljanović Tomaž, Jamnikarjeva ulica 3,
Selnica ob Dravi, delovno knjižico. m‑157
Transporti Draganović Enes s.p., Tkalska
3/b, Celje, potrdilo o neoporečnosti cestnega
vozila za prevoz blaga pod carinskimi
oznakami, št. 2142-CE A7 -77M, ter št. 2143
- S7 - 00 CE, izdanih od Strani Ministrtva za
finance - carinski urad Celje. gnu‑252001
Trobec Janez, Španova pot 4, Ljubljana,
delovno knjižico. gnz‑252146
Vajzman Darko, Šentiljska cesta 112,
Maribor, delovno knjižico, št. 22724. m‑150
Vigitrans d.o.o., Ulica heroja Staneta 6,
Žalec, dovolilnico za Bosno in Hercegovino,
št 1011687. gnz‑252150
Vignjević Milan s.p. - avtoprevozništvo,
Ulica heroja Staneta 6, Žalec, dovolilnico
za Bosno in Hercegovino, št. 1001595.
gnu‑252151
Zabavnik Jernej, Klinetova 4, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93483626, izdala
fakulteta za računalništvo in informatiko v
Mariboru. m‑159
Zadravec Aleksander, Heroja Vojka 14,
Maribor, delovno knjižico, št. 7251. m‑149

Drugo preklicujejo
Ambrož Edvard, Jarška cesta 57, Ljubljana,
izkaznico vojnega veterana, št. 4196 z dne
1.2.1997. gnj‑251937
Arnuš Karmen, Krašce 10, Moravče,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Poljane.
gnd‑252268
Avtoprevozništvo Ribič Aleš s.p., Kumen
50/a, Lovrenc na Pohorju, dovolilnici,
št. 1001188 in 1001649 za vozilo z reg. št. MB
U8 - 28C. gnt‑252152
Betonal d.o.o., Podjetniška ulica 9, Trebnje,
izvod licence, št. G0001893/01095/428
za vozilo z reg. oznako NM E5 - 411.
gny‑251997
Bunc Emilija, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, delovno knjižico. gnr‑251954
Cor Matej, Kovačevci 30, Grad, vozno
karto, št. 00694, izdal Avtobusni promet
Murska Sobota. gni‑252288
Dežman Rok, Zasip, Sebenje 82, Bled,
študentsko izkaznico, št. 41030194, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. gnd‑252293
Dilji Amir, Vošnjakova ulica 9, Ljubljana,
delovno knjižico. gnq‑252380

Ekart Renata, Kardeljeva 57, Maribor,
delovno knjižico. m‑153
Fekonja Franc, Gačnik 52/A, Pesnica pri
Mariboru, delovno knjižico, št. 3140, izdala
UE Lenart. m‑147
Frigotransport, trgovina in gostinstvo,
Lopata 17, Celje, dovolilnice za leto
2005 za Romunijo /tranzit 643/63,
št. 300179/6001631 in za Ukrajino tranzit
804/03, št. 141965/6003965. gnn‑251908
Frikus špedicija d.o.o., Vojkovo nabrežje
32, Koper - Capodistria, dovolilnici 1011714
in 1011715. gnf‑252116
Gruda Faik, Polakova ulica 7, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl‑252135
Gulič Mirko, Kobdilj 5/b, Štanjel, delovno
knjižico, ser. št. A 606777, reg. št. 1063729,
izdala UE Sežana. gnn‑252108
Guzej Jožef s.p., Brecljevo 15,
Šmarje pri Jelšah, obrtno dovoljenje,
št. 081594/1456/01-64/2002 - reprezentativno,
izdano dne 26.8.2002. gnd‑251993
Horvat Barbara, Črešnjevec 101,
Slovenska Bistrica, delovno knjižico, št. 9944,
ser. št. A 542367. m‑160
Hrnčič Matej, Prisojna ulica 39, Maribor,
delovno knjižico - trojnik, št. 28961. m‑142
Jona Lea, Mladinska 4/c, Beltinci, vozno
karto, št. 04034, izdal Avtobusno podjetje
Murska Sobota. gno‑252386
Kateran Meleča, Cesta revolucije 9,
Jesenice, delovno knjižico. gnh‑251989
Knap Sašo, Kraška ulica 12, Cerknica,
študentsko izkaznico, št. 63010062, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnm‑251934
Kofol Arijana, Kidričeva 31/c, Nova Gorica,
študentsko izkaznico, št. 98004166, izdala
Pedagoška fakulteta v Kopru. gnc‑252394
Kropivšek Olga s.p. - OK Prevozi, Brilejeva
14, Ljubljana, hrvaško dovolilnico, št. 5470 za
kamiom reg. št. LJ OK 02. gnh‑252393
Kuhar Oto, Arnače 22/d, Velenje, potrdilo o
opravljenem izpitu za traktor, izdajatelj Šolski
center Šentjur, leta 1997. gnw‑252149
Kurnik Aleš, Zg. Voličina 65, Voličina,
delovno knjižico. gnd‑252343
Lah Stermecki Karmen, Zoisova 2, Celje,
delovno knjižico. gni‑252388
Matis Car d.o.o., Tržaška 2, Ljubljana,
licenco skupnosti, št. GE001778/04163.
gnw‑252124
Matk Klemen, Logarska Dolina 21, Solčava,
orožni list, št. OL 13158. gnc‑252044
Mihelak Vesna, Kavče 12/a, Velenje,
študentsko izkaznico, št. 18040171, izdala
FF v Ljubljani. gnl‑251935
Modic Jernej, Primšarjeva ulica 13,
Cerknica, študentsko izkaznico, št. 63020109,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko
v Ljubljani. gnk‑251936
Nahtigal Maja, Aškerčeva ulica 17, Ruše,
študentsko izkaznico, št. 41980113, izdala
Medicinska fakulteta v Ljubljani. m‑146
Oblak Damjan, Zadobje 21, Gorenja vas,
študentsko izkaznico, št. 71050344, izdala
Biotehniška fakulteta v Ljubljani. gnn‑251933
Okič Mehmed, Prušnikova ulica 18,
Maribor, delovno knjižico. m‑136
Omerzel Ljudmila, Podgorje 32/b, Pišece,
delovno knjižico. gnv‑252125
Osmani Zendelj, Pariške komune 22,
Maribor, delovno knjižico. m‑158
Pavlakovič Barbara, Šmihel 44, Novo
mesto, študentsko izkaznico, št. 21019084,
izdala FDV v Ljubljani. gny‑252147
Peterca Ivana, Karingerjeva ulica 32,
Ljubljana, izkaznico žrtve vojnega nasilja,
št. 015932. gng‑252115
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VSEBINA
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
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Storitve
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
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
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

1499
1499
1499
1499
1499
1499
1499
1507
1509
1512
1512
1513
1514
1514
1514
1515
1516
1516
1523
1541
1543
1543
1546
1547
1551
1551
1557
1560
1564
1564
1565
1565
1565
1566
1566
1568
1569
1570
1586
1600
1604
1605
1606
1607
1608
1610
1610
1610
1614
1615
1615
1619
1619
1622
1623
1623
1623
1624
1624
1627
1627
1627
1629
1631
1631
1633
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