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Leto XVII

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

Javni razpisi
Gradnje
Št. 4305-72/2006
Ob-7195/07
Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav
električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36094/06 in v Uradnem glasilu evropske
skupnost, št. S 244 z dne 22. 12. 2006, objava 2006/S 244-261569, so bili navedeni
roki za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem ponudb in datum odpiranja
ponudb. Popravek objave je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-3736/07.
Sprememba rokov za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem ponudb
in datum odpiranja ponudb je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 11 z dne 9. 2. 2007,
Ob-3355/07 in določeni novi roki za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem
ponudb in datum odpiranja ponudb.
Na osnovi obrazložene vloge je naročnik
ponovno spremenil datume za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo, za sprejem
ponudb in datum odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 23.964 SIT.
Cena: 100 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS

01100-6000002642 UJP Slovenska Bi
strica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 11. 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: 3 meseci ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 11. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
Javna agencija za železniški promet RS

boru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – vložišče.
IV.3.7.2) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 3.
2007 ob 12. uri, Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, 2000 Maribor – sejna soba.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2007.
Univerza v Mariboru

Storitve

Ob-6925/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega
naročila drogovi impregnirani, objavljenem
v Uradnem listu RS, št. 112 z dne 3. 11.
2006, Ob-30334/06, se spremenijo točke,
in sicer:
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 13. 4. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 13. 4.
2007 ob 9. uri; Celje, Vrunčeva 2a, sejna
soba/IV.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2007.
Elektro Celje, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Št. 7-2006/07

Ob-7386/07
Popravek
Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15,
2000 Maribor, je v Uradnem listu RS, št.
137-139 z dne 29. 12. 2006, Ob-36778/06,
objavila javni razpis za oddajo naročila storitev po odprtem postopku za »Izdelavo IDP,
PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije
za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru«.
V skladu s petim odstavkom 25. člena
Zakona o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1;
Ur. l. RS, št. 36/04) objavljamo spremembo
roka oddaje in odpiranja ponudb, in sicer
se zadnja objava spremeni na naslednji
način:
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb:
20. 3. 2007 do 10. ure, Univerza v Mari-
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Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-6777/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.11.00.00.-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 34.11.10.00-8, 34.11.31.00-3,
34.13.00.00-7, 34.13.30.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 054/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup avtomobilov
po sklopih
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
218,900.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– vzdrževanje po preteku garancijske
dobe,
– vzdrževanje v garancijski dobi.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 054/2006-E-ODP/B
sklop A, B: Toyota center d.o.o., kontaktna
oseba: Dejan Preston, Tržaška cesta 132,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-79-23,
faks 01/200-79-15.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 054/2006-E-ODP/B
sklop D: TT-TrgoTehna d.o.o., kontaktna
oseba: Igor Sotlar, Sermin 7a, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-64-00, faks
05/639-54-13.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 054/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006; Ob-31385/06.
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: 5. 3. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-6778/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
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faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.20.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.26.20.00, 30.23.31.41.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 056/2006-E-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup strežnikov in
nadgradnja diskovnega polja.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
22,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: (merila navedena v razpisni dokumentaciji).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 056/2006-E-ODP/B
sklop A – strežniki za virtualizacijo: S&T Slovenija, Informacijske rešitve in storitve d.d.,
kontaktna oseba: Klavdij Godnič, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-52-00, faks 01/585-52-01.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 056/2006-E-ODP/B
sklop B – nadgradnja diskovnega polja:
SIMT d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Primec, Industrijska 9, 1290 Grosuplje, Slovenija, tel. 01/786-62-00, faks 01/786-42-02.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 056/2006E-ODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006;
Ob-34439/06.
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: 5. 3. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-6785/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Lekarna Ljubljana, kontaktna oseba: Janja
Kadunc Mezek, univ. dipl. prav., Ulica Stare
pravde 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/230-61-20, faks 01/230-61-30, elektronska pošta: lekarna.ljubljana@lekarna-lj.si,
internetni naslov: www.lekarna-lj.si.
I.2) 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:
30.19.20.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 30.19.27.00-8, 21.12.56.91-5,
21.22.10.00-8.
II.5) Kratek opis: nakup pisarniškega,
računalniškega in potrošnega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 27,000.000 SIT oziroma 112.669 €
za obdobje treh let.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13/2006: DZS, založništvo
in trgovina d.d., kontaktna oseba: Peter Petkovšek, vodja oddelka javnih naročil, Dalmatinova ulica 2, 1538 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/586-71-47, faks 01/586-71-48, internetni naslov: javna.narocila@dzs.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 89.250,51 € brez
DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37199/06.
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: 8. 3. 2007.
Lekarna Ljubljana
Ob-6786/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vrtec Idrija, kontaktna oseba: Silva Križič,
Prelovčeva 11, 5280 Idrija, Slovenija, tel.
05/374-33-10, faks 05/374-33-18.
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 Vrtcu Idrija, v obdobju od
2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 237.856,79 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 36.034,19
EUR, najvišja ponudba 37.539,31 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
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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 36.034,19
EUR, najvišja ponudba 37.539,31 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 – 3. sklop: ribe: 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 4.822,23
EUR, najvišja ponudba 5.033,42 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 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.822,23
EUR, najvišja ponudba 5.033,42 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 – 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 19.957,56
EUR, najvišja ponudba 24.728,87 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 – 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 19.957,56
EUR, najvišja ponudba 24.728,87 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: 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): 19.957,56 EUR, najvišja
ponudba 24.728,87 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 – 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): najnižja ponudba 32.685,28
EUR, najvišja ponudba 44.153,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9 – 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 01/524-89-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 32.685,28
EUR, najvišja ponudba 44.153,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 6. sklop: žita
in mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-89-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.839,04
EUR, najvišja ponudba 6.189,83 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.839,04
EUR, najvišja ponudba 6.189,83 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 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 1.839,04
EUR, najvišja ponudba 6.189,83 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13 – 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 33.822,61
EUR, najvišja ponudba 36.432,77 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 7. sklop: sadje in
zelenjava: DG 69 d.o.o. Vrhnika, kontaktna
oseba: Franci Marolt, Drenov grič 69, 1360
Vrhnika, Slovenija, tel. 01/750-22-79, faks
01/755-73-69.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 33.822,61
EUR, najvišja ponudba 36.432,77 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – 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 8.915,55
EUR, najvišja ponudba 12.944,20 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. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.915,55
EUR, najvišja ponudba 12.944,20 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 8.915,55
EUR, najvišja ponudba 12.944,20 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 2.604,34
EUR, najvišja ponudba 9.814,09 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: 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.
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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 2.604,34
EUR, najvišja ponudba 9.814,09 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: 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 55,23 EUR,
najvišja ponudba 11.146,12 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: Fructal d.d., kontaktna
oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 55,23 EUR,
najvišja ponudba 11.146,12 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. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 55,23 EUR,
najvišja ponudba 11.146,12 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. 24 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.425,51
EUR, najvišja ponudba 23.463,75 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:
Matik d.o.o., kontaktna oseba: Maja Knez,
Smerkarjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/562-13-26, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.425,51
EUR, najvišja ponudba 23.463,75 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:
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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 (brez DDV): najnižja ponudba 2.425,51
EUR, najvišja ponudba 23.463,75 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: 1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 112/06-31081/06 z dne 27. 10.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za 2. sklop: perutnina in perutninski izdelki naročnik ni prejel
ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2007.
Vrtec Idrija
Ob-6787/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktni osebi: Ladislav Selinšek, Kovač Petra, Ul.
heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
00386/2/22-01-413, faks 02/25-26-551, elektronska pošta: ladislav.selinsek@maribor.si,
petra.kovac@maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 35203-03/2006-0800/PK.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za potrebe Mestne občine Maribor v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 445,5 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 35203-03/2006-0800/PK:
Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/22-00-000,
faks +386/2/22-00-676, elektronska pošta:
info@elektro-maribor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena I. sklop: 294.180,69 EUR, III. sklop:
640.926 EUR, V. sklop 639.573,95 EUR,
vse cene so 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:
29. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2007.
Mestna občina Maribor, Mestna uprava

Ob-6887/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Boštjan Smodek, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-57/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava in montaža fotokopirnih
strojev – multifunkcijskih naprav ter njihovo servisno vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT oziroma 175.262,89
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:
naročnik ni prejel nobene pravilne ponudbe.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-57/2006-62.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; UL 85-86/2006 z dne 11. 8. 2006,
Ob-22808/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2007.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-6888/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS,
kontaktna oseba: Boštjan Smodek, Šmartinska 55, 1523 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 30.01.2, 51.85.11,
72.50.11.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-133/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je dobava in montaža fotokopirnih
strojev – multifunkcijskih naprav ter njihovo servisno vzdrževanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,000.000 SIT oziroma 175.262,89
EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(e) nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 430-133/2006:
Konica Minolta Slovenija d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba: Maja Tekavec, Vodovodna cesta 101, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/568-05-15,
faks 01/568-05-69, elektronska pošta:
maja.tekavec@konicaminolta.si, internetni naslov: www.konicaminolta.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 144.578,69 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: 430-133/2006-36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.

Št.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2007.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-6889/07
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: 03-Enteralna prehrana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70.939,74 EUR z DDV.

Št. 8
Ob-6923/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Nazarje, ravnatelj Jože
Kavtičnik, prof., Zadrečka cesta 37, 3331
Nazarje, Slovenija, tel. 03/839-13-60,
faks 03/03-839-13-79, elektronska pošta:
os.nazarje@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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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. 03: Kemofarmacija, d.d., Cesta
na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 27.483,55 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 96 z dne 15. 9.
2006, Ob-25616/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor

II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83.458 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na ceno in fiksnost
cen.
V.1) Oddaja in vrednost javnega naročila:

V.1.1

V.1.2.

Sklop

Ime in naslov izbranega dobavitelja

Podatki o vrednosti
pogodbe

1 – meso

1. Mesnica Forti Ermenc Forti s.p. Ljubno ob Savinji
2. Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec

2 – perutninsko meso,
izd. iz per. mesa, jajca

1. Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec

3.166

3 – mesni izdelki

1. Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec

4.681

2. Mesnica Forti Ermenc Forti s.p. Ljubno ob Sav.

4.823

4 – ribe in konzervirane ribe

1. Brumec-Ručigaj d.o.o. Mengeš

1.149

5 – moka, testenine in mlevski izdelki

1. Mercator d.d. Ljubljana

1.724

6 – konzervirana živila

1. Mercator d.d. Ljubljana
2. Era-SV d.o.o. Velenje

3.990
4.005

7 – zamrznjena živila

1. Eurest d.o.o. Ljubljana
2. Pekarna Pečjak d.o.o. Škofljica

5.768
6.663

8 – mleko in mlečni izdelki

1. Mlekarna Celeia d.o.o. Arja vas

10.336

9 – kruh

1. Žito d.d. Ljubljana
2. Klasje Celje d.d. Celje

1.967
2.123

10 – pekovski izdelki

1. Don Don d.o.o. Metlika
2. Klasje Celje d.d. Celje

8.634
9.035

11 – sveže sadje in zelenjava

1. Eurest d.o.o. Ljubljana
2. Mercator d.d. Ljubljana

11.705
11.138

12 – sokovi in sirupi

1. Opoj sokovi d.o.o. Komenda
2. Era-SV d.o.o. Velenje

2.046
2.197

13 – splošno prehr. blago

1. Mercator d.d. Ljubljana
2. Era-SV d.o.o. Velenje

6.844
7.299

9.766
10.680
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V.2.1. Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da, Ur. l. RS, št. 123-124 z dne 1. 12.
2006, Ob-33678/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo poslano: 1. 3. 2007.
Osnovna šola Nazarje
Ob-6926/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Idrija, kontaktna oseba: Grahelj Vlado, Lapajnetova 50, 5280
Idrija, Slovenija, tel. 05/372-62-00, faks
05/377-10-65.
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 Idrija, v
obdobju od 2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 287.931,90 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 89 točk,
– fiksnost cen do 4 točk,
– kvaliteta do 3 točke,
– plačilni rok do 2 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 53.202,30
EUR, najvišja ponudba 56.309,47 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 53.202,30
EUR, najvišja ponudba 56.309,47 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: Perutnina Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/749-01-00, faks
02/749-01-30.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16.822,46 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. 4 – 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 4.350,90
EUR, najvišja ponudba 16.474,71 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. 5 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.350,90
EUR, najvišja ponudba 16.474,71 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. 6 – 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 782,42
EUR, najvišja ponudba 39.997,75 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. 7 – 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 782,42
EUR, najvišja ponudba 39.997,75 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. 8 – 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 782,42
EUR, najvišja ponudba 39.997,75 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. 9 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovar-

niška 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 58.746,87
EUR, najvišja ponudba 102.319,96 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: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-89-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 58.746,87
EUR, najvišja ponudba 102.319,96 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: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-89-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.326,15
EUR, najvišja ponudba 10.816,22 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. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.326,15
EUR, najvišja ponudba 10.816,22 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 2.326,15
EUR, najvišja ponudba 10.816,22 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 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 33,841,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – 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 726,09
EUR, najvišja ponudba 18.214,47 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. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 726,09
EUR, najvišja ponudba 18.214,47 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 726,09
EUR, najvišja ponudba 18.214,47 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 3.085,75
EUR, najvišja ponudba 24.281,79 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19 – 9. sklop: zamrznjena živila: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-89-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.085,75
EUR, najvišja ponudba 24.281,79 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 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 upošte-

vala (brez DDV): najnižja ponudba 3.085,75
EUR, najvišja ponudba 24.281,79 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. 21 – 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 1.857,69
EUR, najvišja ponudba 13.813,09 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: Fructal d.d., kontaktna
oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.857,69
EUR, najvišja ponudba 13.813,09 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. 23 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.857,69
EUR, najvišja ponudba 13.813,09 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. 24 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.206,31
EUR, najvišja ponudba 35.177,76 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. 25 – 11. sklop: ostala živila:
Matik d.o.o., kontaktna oseba: Maja Knez,
Smerkarjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/562-13-26, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.206,31
EUR, najvišja ponudba 35.177,76 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. 26 – 11. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
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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 4.206,31
EUR, najvišja ponudba 35.177,76 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: 1/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 112/06-31084/06 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: 7. 3. 2007.
Osnovna šola Idrija
Št. 674-24
Ob-6928/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod Republike Slovenije za blagovne
rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek in Vida Trunk, Dunajska 106, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-47, elektronska pošta: info@zblagovnerezerve.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:
18.13.10.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.14.00.00, 33.26.27.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 03B/2006.
II.5) Kratek opis: nakup sredstev za
osebno in kolektivno zaščito.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 120,700.000 SIT oziroma 503.672,17
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. _03B/2006_sklop 1: Arex
d.o.o. Šentjernej, kontaktna oseba: Vesna
Vesel, Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/39-33-450, faks 07/39-33-451,
internetni naslov: vesna.vesel@arex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 179.721,74 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. _03B/2006_sklop 3: Arex
d.o.o. Šentjernej, kontaktna oseba: Vesna
Vesel, Trubarjeva 7, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel. 07/39-33-450, faks 07/39-33-451,
internetni naslov: vesna.vesel@arex.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 175.116,68 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: 03B/2006.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 26253/06 z dne 22. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: za sklop 2, javno
naročilo ni bilo oddano.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve
Ob-6929/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: UZ aparature.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je dobava UZ aparatur, in sicer po
naslednjih sklopih:
– sklop 1: UZ aparatura za Oddelek za
intenzivno terapijo – 1 kos;
– sklop 2: UZ aparatura za Oddelek za
kardiologijo in angiologijo – 1 kos;
– sklop 3: prenosna UZ aparatura za
Oddelek za kardiologijo in angiologijo – 1
kos;
– sklop 4: UZ aparatura za Klinični oddelek za pediatrijo – 1 kos;
– sklop 5: UZ aparaturi za Oddelek za
ginekologijo in perinatologijo – 2 kosa;
– sklop 6: endoskopska UZ aparatura za
Oddelek za gastroenterologijo – 1 kos.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 147,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. NK-03/06 – sklop 1, 2 in 3:
Elmed, Aleš Gospodarič s.p., Poljska cesta
18, 2241 Spodnji Duplek, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 325.297,12 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. NK-03/06 – sklop 4: MEVI
d.o.o., Vodovodna ulica 20, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 203.739,63 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. NK-03/06 – sklop 5: Medias International d.o.o., Leskoškova cesta
9D, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 197.355,92 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. NK-03/06 – sklop 6:
Olympus Slovenija d.o.o., Baznikova ulica
2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86.851,68 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
3. 1. 2007.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 98 z dne 22. 9.
2006, Ob-26265/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-7136/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, kontaktna oseba: Simona Zupančič,
Šolska pot 5, 1433 Radeče, Slovenija, tel.
03/568-01-00, faks 03/568-01-10.
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 Javnem zavodu
Osnovna šola Marjana Nemca Radeče, v
obdobju od 2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 198.213,99 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in mesni izdelki: KZ Laško z.o.o., kontaktna oseba: Peter Oprčkal, Sevce 16/A, 3272 Rimske Toplice, Slovenija, tel. 03/734-43-66,
faks 03/734-43-66.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28.922,88
EUR, najvišja ponudba 29.122,88 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. – 1. sklop: meso in mesni izdelki: Kmečka zadruga Sevnica z.o.o.,
kontaktna oseba: Stanko Renko, Savska
cesta 20/C, 8290 Sevnica, Slovenija, tel.
07/816-36-40, faks 07/816-36-47.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 28.922,88
EUR, najvišja ponudba 29.122,88 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: KZ Laško z.o.o., kontaktna oseba: Peter Oprčkal, Sevce 16/A, 3272
Rimske Toplice, Slovenija, tel. 03/734-43-50,
faks 03/734-43-66.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6.181,46 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. 4 – 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 19.077,46
EUR, najvišja ponudba 50.883,87 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. 5 – 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 19.077,46
EUR, najvišja ponudba 50.883,87 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 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Geršak, Rafael Brnace s.p., kontaktna oseba:
Aleksander Čujež, Cesta na Ljubečno 26,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-69-62,
faks 03/428-69-67.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.556,33
EUR, najvišja ponudba 19.023,70 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. 7 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Rautar,
Stanislava Rautar s.p., kontaktna oseba:
Stanislava Rautar, Nad Mlinščico 16, 1433
Radeče, Slovenija, tel. 03/568-15-44, faks
03/568-72-94.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 10.556,33
EUR najvišja ponudba: 19.023,70 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. 8 – 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 10.556,33
EUR, najvišja ponudba 19.023,70 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. 9 – 6. sklop: žita in mlevski
izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
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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 4.896,08
EUR, najvišja ponudba 9.584,76 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 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 4.896,08
EUR, najvišja ponudba 9.584,76 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: 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 4.896,08
EUR, najvišja ponudba 9.584,76 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 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26.072,86 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. 13 – 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 7.086,17
EUR, najvišja ponudba 10.299,78 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 – 8. sklop; konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.086,17
EUR, najvišja ponudba 10.299,78 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 – 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): cena: 2.870,43 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. 16 – 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 718,02
EUR, najvišja ponudba 11.809,83 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 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 718,02
EUR, najvišja ponudba 11.809,83 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 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.061,04
EUR, najvišja ponudba 32.216,32 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 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.061,04
EUR, najvišja ponudba 32.216,32 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 – 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 8.061,04
EUR, najvišja ponudba 32.216,32 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1660/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 18.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; 112/06-31082/06 z dne 3. 11.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za 3. sklop:
ribe ni prejel nobene ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2007.
Javni zavod Osnovna šola Marjana
Nemca Radeče
Ob-7137/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Vzgojni zavod Planina, kontaktna oseba:
Marija Pepelnak Arnerič, Planina 211, 6232
Planina, Slovenija, tel. 05/703-12-00, faks
05/703-12-00.
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 Vzgojnem zavodu Planina, v
obdobju 2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 165.247,87 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 86 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5 točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: »Oblak« Janez Oblak s.p.,
kontaktna oseba: Janez Oblak, Delavska
18, 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 14.861,79
EUR, najvišja ponudba 15.250,43 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. 2. – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Maja Dular, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-75-85, 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 14.861,79
EUR, najvišja ponudba 15.250,43 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. 3 – 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): cena: 14.572,86 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – 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 8.343,31 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 – 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 1.028,31
EUR, najvišja ponudba 3.730,92 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 6 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,028,31
EUR, najvišja ponudba 3,730,92 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – 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 1.028,31
EUR, ponudba 3.730,92 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 – 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.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17.786,05 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 9 – 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 6.748,88
EUR, najvišja ponudba 14.877,28 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 – 8. sklop; konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6.748,88
EUR, najvišja ponudba 14.877,28 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 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 64,84 EUR,
najvišja ponudba 2.669,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 64,84 EUR,
najvišja ponudba 2.669,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.519,78
EUR, najvišja ponudba 18.351,81 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 11. sklop: ostala živila:

Matik d.o.o., kontaktna oseba: Maja Knez,
Smerkarjeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/562-13-26, faks 01/562-13-23.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.519,78
EUR, najvišja ponudba 18.351,81 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 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 1.519,78
EUR, najvišja ponudba 18.351,81 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: 432/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 114/06-31485/06 z dne 10. 11.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: naročnik za 2. sklop:
perutnina in perutninski izdelki, 3. sklop: ribe
in 9. sklop: zamrznjena živila ni prejel nobene ponudbe.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 3. 2007.
Vzgojni zavod Planina
Ob-7201/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in
kemijsko tehnologijo, Smetanova ulica 17,
2000 Maribor, Slovenija.
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: infrastrukturna oprema za preparativni superkritični kromatograf.
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:
Energoconsulting d.o.o., Gosposvetska cesta 86, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 50.588,40 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Kaeser kompresorji d.o.o., Belokranjska ul.
12/B, 2000 Maribor, Slovenija.
Podatki o vrednosti pogodbe ali o najnižji
in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena:
42.240,51 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2007.
Univerza v Mariboru
Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo
Št. 5/06

Ob-7219/07

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva
cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/46-68-100, faks 07/46-68-110, internetni
naslov: http://www.sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 5/06 JNb.
II.5) Kratek opis: dobava in montaža
teledirigiranega RTG aparata.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 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. 5/06 JNb: Siemens
d.o.o., kontaktna oseba: Nina Šorc, Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-46-109, faks 01/47-46-136, elektronska pošta: nina.sorc@siemens.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48,840.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 5/06 JNb-21.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
27. 10. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 2357/06 z dne 25. 8. 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: 7. 3. 2007.
Javni zdravstveni zavod, Splošna
bolnišnica Brežice
Št. 8/06

Ob-7220/07

I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, kontaktna oseba: Anton Zorko, univ. dipl. soc., Černelčeva
cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel.
07/46-68-100, faks 07/46-68-110, internetni
naslov: http://www.sb-brezice.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 8/06 JNb.
II.5) Kratek opis: material za endoskopsko kirurgijo in zdravstveni šivalni material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 14,000.000 SIT.

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/06 JNb: AMS Meding
d.o.o., kontaktna oseba: Annabelle Nachberger – Vidmar, Ljubljanska cesta 6a, 3230
Šentjur, Slovenija, tel. 03/746-11-50, faks
03/746-11-84, elektronska pošta: annabelle.vidmar@ams-meding.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 630.917,22 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/06 JNb: Gopharm d.d.,
Nova Gorica, kontaktna oseba: Franka Lozar, mag. farm., Cesta 35. junija 1d, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-04-312,
faks 05/33-04-311, elektronska pošta: franka@gopharm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 870.876,18 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/06 JNb: Johnson & Johnson d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Čuček,
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/40-11-800, faks 01/40-11-801,
elektronska pošta: acucek@jnjsi.jnj.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2,200.168,86 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: javno naročilo št. 8/06 JNb: MM
Surgical d.o.o., kontaktni osebi: Matjaž
Bajc, Miran Bizjak, Galjevica 81, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-62-156,
faks 01/43-60-039, elektronska pošta:
m.bajc@siol.net, m.bizjak@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,706.481,01 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8/06 JNb: Profarmakon
International d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Strlič, dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/42-16-220, faks 02/42-162-30, elektronska pošta: strlic.gregor@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 301.876,67 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8/06 JNb: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Ingrid Padovan,
univ. dipl. ekolog, prof. ke-bi, Leskoškova 4,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-54-211,
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faks 01/58-54-298, elektronska pošta: ingrid.padovan@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5,782.900,83 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 8/06 JNb-17.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 32014/06 z dne 17. 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: 7. 3. 2007.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice

Gradnje

Ob-6788/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Celje, Oddelek za okolje in
prostor ter komunalo, Javne naprave, javno
podjetje d.o.o., kontaktna oseba: Meta Širca,
Trg celjskih knezov 8, 3000 Celje, Slovenija,
Teharska cesta 49, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/425-64-00, faks 03/425-64-12.
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-05/06-G.
II.5) Kratek opis: dograditev male plinske elektrarne na odlagališču v Celju.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 240,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN-05/06-G: TES d.o.o.,
kontaktna oseba: Borut Benčič, Gregorčičeva 3, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,208.931,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-05/06-G.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 36016-06 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: 8. 3. 2007.
Mestna občina Celje,
Oddelek za okolje in prostor
ter komunalo
Javne naprave, javno podjetje d.o.o.
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Storitve
Št. 8000-25/2006/3
Ob-6776/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jure Ahačič, Miklošičeva 24,
1507 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-77-503,
elektronska pošta: jure.ahacic@zzzs.si, internetni naslov: www.zzzs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: JN direkcija-008/06-S.
II.5) Kratek opis: izvajanje čiščenja poslovnih prostorov in dobava sanitarno
papirne galanterije in čistil v organizacijskih enotah Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 190,199.966,40 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– končna ponudbena cena,
– reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija-008/06-S: Čistoča d.o.o., Ljubljanska cesta 12f, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 120,456.384,70 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija-008/06-S: ISS
Servisystem d.o.o., Ptujska cesta 95, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12,657.568,31 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. direkcija-008/06-S:
Cleaning d.o.o., Cesta 24. junija 25, 1231
Ljubljana – Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26,038.388,88 SIT.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. direkcija-008/06-S: Intel
servis d.o.o., Mušičeva ulica 15, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35,778.489,48 SIT.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-direk
cija-008/06-S.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-21290/06 z dne 28. 7. 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: 6. 3. 2007.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Št. 430-130/2006-36
Ob-6922/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za finance, Carinska uprava
RS, kontaktna oseba: Samo Tevž, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-38-00, faks 01/478-39-00, elektronska pošta: gcu.carina@gov.si, internetni naslov: www.carina.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 6. a).
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.33.41.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 66.33.11.00-0, 66.33.62.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga
je določil naročnik: javno naročilo št.
430-130/2006.
II.5) Kratek opis: sklenitev zavarovanja
za 207 vozil in 10 živali v lasti Carinske
uprave Republike Slovenije ter kolektivnega nezgodnega zavarovanja za 1.584
pooblaščenih uradnih oseb Carinske
uprave Republike Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 435.000 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. 430-130/2006: sklop 1 in
2 (vozila in živali): Zavarovalnica Triglav,
d.d., kontaktna oseba: Aleš Vuga, Miklošičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-47-578, faks 01/23-01-393, elektronska pošta: ales.vuga@triglav.si, internetni
naslov: www.triglav.si; sklop 3 (kolektivno
nezgodno zavarovanje): Adriatic Slovenica
d.d. Koper, PE Ljubljana, kontaktna oseba: Stane Čampa, Dunajska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-92-140, faks
01/30-92-222, elektronska pošta: stanko.campa@adriatic-slovenica.si, internetni
naslov: www.adriatic-slovenica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): vrednost oddanih sklopov 1
in 2 je 305.415,33 EUR, vrednost oddanega
sklopa 3 pa je 126.050,69 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: 430-130/2006-36.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2007.
Ministrstvo za finance,
Carinska uprava RS
Ob-6927/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Vrtec Ciciban Sevnica, kontaktna oseba: Petra Pozderec, Naselje heroja Maroka 22,
8290 Sevnica, Slovenija, tel. 07/81-61-650,
faks 07/81-61-655, elektronska pošta: vrtec.sevnica@siol.net, internetni naslov:
www.v-ciciban.nm.edus.si.

I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 1/2007.
II.5) Kratek opis: nakup in dobava prehrambenega blaga za Vrtec Ciciban Sevnica za leto 2007 in 2008.
I.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 183.610 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. JN 1/2007 – sklop št. 1
– kruh in pekovsko pecivo: Klasje Celje d.d.,
kontaktna oseba: Dragica Murko, Resljeva
ulica 018, 3000 Celje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
12.752,87 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 2
– sadje in zelenjava: Agro Mekac d.o.o.,
kontaktna oseba: Damijan Zupančič, Cesta
v Šmartno 28, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
39.565,83 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 3
– mleko in mlečni izdelki: Mlekarna Celeia
d.o.o., kontaktna oseba: Matjaž Kavčič, Arja
vas 92, 3301 Petrovče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
23.854,51 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 4 in
5 – sveže meso in mesni izdelki: Kmečka
zadruga Sevnica z.o.o., kontaktna oseba:
Joško Kovač, Savska cesta 20c, 8290 Sevnica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
35.573,57 EUR in 12.942,75 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 6,
11 in 12 – sadni sokovi in napitki, splošno
prehrambeno blago in ostalo prehrambeno blago: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Ivan Rojs, Prešernova 10, 3320 Velenje,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
5.957,10 EUR, 19.466,57 EUR in 14.815,03
EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop
št. 7 – testenine, keksi in zamrznjeni izdelki
iz testa: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Jože Polančec, Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, 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 – po artiklih skupaj:
10.407,07 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 8
– jajca: Kmetija Grilc, Anton Grilc, kontaktna
oseba: Anton Grilc, Pečje 16, 8290 Sevnica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
2.006,01 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 9
– perutnina, perutninski izdelki: Pivka d.d.,
kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257
Pivka, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
6.272,39 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi računa.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 1/2007 – sklop št. 10
– ribe in zamrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brumec,
Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – po artiklih skupaj:
5.988,87 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 3 z dne 12. 1.
2007, Ob-10/07.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2007.
Vrtec Ciciban Sevnica
Ob-6930/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Obrtna zbornica Slovenije, kontaktna
oseba: mag. Andrej Poglajen, Celovška
cesta 71, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/583-05-00, faks 01/519-45-59, elektronska pošta: info@ozs.si, internetni naslov:
www.ozs.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
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: JN 02/2006.
II.5) Kratek opis: »Obveščanje članstva
glede zamenjave Kartice Obrtnik«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 17 mio SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Media Publikum d.o.o., Zasavska 54a, 1231
Črnuče, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16,461.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 02/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 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.
Obrtna zbornica Slovenije
Št. 430-716/2006-10
Ob-7121/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS,
kontaktna
oseba:
Sonja
Jekovec,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.52.31.30-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 455/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: izvajanje pregledov,
servisiranja in vzdrževanja teptalcev snega Kässbohrer Geländefahrzelig AG.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ca. 20,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo MORS 455/2006 – PSP:
Tehnounion oprema d.o.o., kontaktna oseba: Gregor Vehovec, Devova 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/513-51-02, faks
01/513-52-95.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 83.458,53 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: 430-716/2006-10.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 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: 9. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 22-30/2007
Ob-6775/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Hydrovod d.o.o., kontaktna oseba: Helena
Knavs, Ljubljanska c. 38, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/893-81-70, faks 01/893-81-84,
elektronska pošta: Hydrovod@siol.net, internetni naslov: www.hydrovod.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: 2/2006-JR.
II.5) Kratek opis: dobava vodovodnega materiala po sklopih: A) cevi in fazoni
ductil, B) cevi PE in C) ostali vodovodni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 365.131 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 – sklop A): CMC Ekocon d.o.o., kontaktna oseba: Jure Makše,
univ. dipl. inž. str., IOC Zapolje I/10, 1370
Logatec, Slovenija, tel. 01/759-08-07, faks
01/759-08-01, elektronska pošta: info@cmcekocon.si, internetni naslov: www.cmc-ekocon.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 186.419,68 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – sklop B): Coma Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Černač,
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-42-11, faks 01/587-42-15,
elektronska pošta: ales.cernac@coma.si,
internetni naslov: www.coma.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 40.387,44 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – sklop C): Coma Commerce d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Černač,
Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-42-11, faks 01/587-42-15,
elektronska pošta: ales.cernac@coma.si,
internetni naslov: www.coma.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 158.612,15 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 3.
V.4.2) Javno naročilo št. 1
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vred
nost (brez DDV): 186.419,68 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 2
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 40.387,44 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 3
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 158.612,15 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
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Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/2006-JR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
17. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti V UL: da; Ob-35123/06
z dne 15. 12. 2006.
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: 7. 3. 2007.
Hydrovod d.o.o.
Ob-6931/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kontaktni osebi: Karel Jeršin
in Jurij Juren, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-94-12,
01/588-94-02, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: karel.jersin@energetika-lj.si, jurij.juren@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
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: 28.50.00.00-7, dopolnilni besednjak:
E176-7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PDP-02/07 in PDP-34/06.
II.5) Kratek opis: sukcesivne dobave
omaric za glavno plinsko zaporno pipo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102.774,66 EUR za tri leta.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.1.1) Razlog za izbiro postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

(a) po predhodnem postopku z javnim
razpisom ni nobene ponudbe ali nobene
primerne ponudbe.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. PDP-02/07- omarice za
glavno plinsko zaporno pipo: TSN, d.o.o.,
kontaktna oseba: Dušan Mitrovič, Šentiljska cesta 49, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/228-66-18, faks 02/252-50-05, elektronska pošta: d.mitrovic@tsn.si, internetni naslov: http://www.tsn.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: 87.479,29
EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št. PDP-02/07.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): oddana vrednost naročila
po okvirnih triletnih količinah brez DDV je
87.479,29 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve: izvor iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: PDP-02/07 in
PDP-34/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; 123-124 z dne
1. 12. 2006.
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.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

23 / 16. 3. 2007 /

Stran

1715

Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-6885/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Nabavna
služba, tel. +386/1/543-82-02, v roke: Peter
Kavčič, e-pošta: peter.kavcic@ztm.si, faks
+386/1/543-82-88.
Internetni naslov naročnika: http://
www.ztm.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava laboratorijskih reagentov in
kemikalij za potrebe naročnika.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: sedež
naročnika (Ljubljana).
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: predmet naročila je
sukcesivna dobava laboratorijskih reagentov in kemikalij za potrebe naročnika
za obdobje dveh let. Naročnik predvideva,
da bo za vsak vrste artiklov (predvideva
se več sklopov) sklenil okvirni sporazum
z najugodnejšim ponudnikom za obdobje
dveh let s fiksnimi cenami, pri čemer se ne
zavezuje, da bo naročil predvideno količino
posameznega artikla v sklopu. V primeru
spremembe posameznega artikla ali potrebe po drugih reagentih v okviru sklopa, ki
jih naročnik ne more vnaprej predvideti, bo
lahko naročnik v okviru vnaprej določenega
maksimalnega odstotka skupne pogodbene vrednosti naročal tudi druge reagente
istega proizvajalca po veljavnem maloprodajnem ceniku s priznanim popustom na
način, kot bo opredeljeno v okvirnem sporazumu.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2,600.000
EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ortho Diagnostic
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Ortho Diagnostic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.

Sklop št. 2
Naslov: Innogenetics
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Innogenetics.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 3
Naslov: BIO-RAD
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca BIORAD.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 4
Naslov: Abgene
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Abgene.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 5
Naslov: Inno Train Diagnostics
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Inno
Train Diagnostics.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 6
Naslov: Applied BioSystems
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Applied BioSystems.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 7
Naslov: Dynal
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Dynal.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 8
Naslov: Fermentas
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Fermentas.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000,
Sklop št. 9
Naslov: One Lambda Inc.
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca One
Lambda Inc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 10
Naslov: Luminex
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Luminex.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 11
Naslov: Biomerieux
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Biomerieux.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 12
Naslov: Qiagen
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Qiagen.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 13
Naslov: Becton&Dickinson
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Becton&Dickinson.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 14
Naslov: Roche
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Roche.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 15
Naslov: Mettler Toledo
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Mettler Toledo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 16
Naslov: Promega
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Promega.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 17
Naslov: Jackson Immunoresearch
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Jackson Immunoresearch.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 18
Naslov: Immucor Gamma
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Immucor Gamma.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 19
Naslov: Immunotech
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Immunotech.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 20
Naslov: Dako Cytomation
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Dako Cytomation.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 21
Naslov: Sigma
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1) Kratek opis: kemikalije proizvajalca
Sigma.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000.
Sklop št. 22
Naslov: Kemikalije ostalo
1) Kratek opis: kemikalije različnih pro
izvajalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24100000.
Sklop št. 23
Naslov: Diamed
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Diamed.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
Sklop št. 24
Naslov: Reagenti razno
1) Kratek opis: reagenti različnih pro
izvajalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
5) Dodatne informacije o sklopih: mogoče bo ponuditi tudi zgolj posamezne artikle
sklopa.
Sklop št. 25
Naslov: Materiali z dodatki reagentov
– razno
1) Kratek opis: materiali z dodatki reagentov različnih proizvajalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
5) Dodatne informacije o sklopih: mogoče bo ponuditi tudi zgolj posamezne artikle
sklopa.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 24496100, 24496200, 24496300,
24496500, 24100000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 19. 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.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://durs.gov.si
Okoljska zakonodaja: http://mop.gov.si
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://mddsz.gov.si
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-6896/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48,
1260 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec
48, 1260 Ljubljana, tel. 01/587-21-00, v roke:
Aljoša Drešar, e-pošta: aljosa.dresar@psihklinika.si, faks 01/528-46-18.
Internetni naslov naročnika: www.psihklinika.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:
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– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava zdravil.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: 1260 Ljubljana Polje, Studenec 48.
Šifra NUTS: SI00E.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava zdravil za
potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana v
obdobju 4 let.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
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:
8. 3. 2007.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-7145/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): sabina.gregorincic@ljubljana.si,
tel. 306-44-16, v roke: Sabina Gregorinčič,
e-pošta: sabina.gregorincic@ljubljana.si,
faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izbira dobavitelja za dobavo električne energije – tokovine.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Ljub
ljana.
Šifra NUTS: SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava električne
energije za potrebe mestne uprave MOL
in javnih zavodov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 4,652.295
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 30. 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:
9. 3. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 253/07
Ob-7216/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000

Ljubljana, Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta: i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.
zord.org.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava naftnih derivatov.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Slovenija.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali
vrednosti blaga ali storitev: nabava ca.
50,000.000 litrov naftnih derivatov (kurilno olje – ekstra lahko, dieselsko).
Ocenjeni stroški brez DDV: med
17,000.000 EUR in 19,000.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23120000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 20. 3. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
ZORD Slovenija

Gradnje
Št. 269
Ob-6886/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve
Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. +386/4/260-15-00, v roke: Majda Markun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si,
faks +386/4/260-16-52.
Internetni
naslov
naročnika:
www.brdo.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova pomožnih objektov in izgradnja parkirišč.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: JGZ
Brdo Protokolarne storitve RS, Predoslje 39,
4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
obnova obstoječih objektov in izgradnja
parkirišč (gradbeno obrtniška dela, elektro instalacije, zaključna gradbena dela).
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Gradbeno obrtniška dela Vrt
narija
1) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Vrtnarija.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45310000, 45400000, 45350000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 30. 4. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Gradbeno obrtniška dela Oranžerija
1) Kratek opis: izvedba gradbeno obtrniških del na objektu Oranžerija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45310000, 45320000, 45330000,
45400000, 45261210.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 30. 4. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Parkirišča
1) Kratek opis: izdelava parkirišč.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45223300, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45310000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 30. 4. 2007.
Sklop št. 4
Naslov: Gradbeno obrtniška dela Bazen
1) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del na objektu Bazen.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-6784/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): mag. Marjana Sever Bračun, univ.
dipl. ekon., tel. 01/300-39-24, e-pošta: marjana.bracun@zd-lj.si, faks 01/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zdlj.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,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ultrazvočni aparati – 3 x.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

45000000, glavni predmet, dodatni predmet(-i): 45310000, 45330000, 45400000.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 30. 4. 2007.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 45000000;
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
45310000, 45320000, 45330000, 45400000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: začetka postopka oddaje 30. 4. 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: predvideva se plačilo po mesečnih situacijah, pri čemer se v vsaki situaciji obračuna 90% zneska, 10% se zadrži
do končnega izplačila.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: www.durs.gov.si/
Okoljska zakonodaja: www.mop.gov.si/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.mddsz.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 3. 2007.
Javni gospodarski zavod
Protokolarne storitve RS

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ultrazvočni aparat s sondami in dodatno
opremo – 3 x.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ultrazvočni aparat digitalne tehnologije s sondami in dodatno opremo za
potrebe ginekologije za enoto ZD Ljubljana
- Šentvid
1) Kratek opis: ultrazvočni aparat digitalne tehnologije s sondami in dodatno opremo
za potrebe ginekologije za enoto ZD Ljubljana - Šentvid.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 6.
2007, zaključek 15. 6. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Ultrazvočni aparat digitalne tehnologije s sondami in dodatno opremo za
preglede dojk in abdomna za enoto ZD Ljubljana - Center
1) Kratek opis: ultrazvočni aparat digitalne tehnologije s sondami in dodatno opremo
za preglede dojk in abdomna za enoto ZD
Ljubljana - Center.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 6.
2007, zaključek 15. 6. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Ultrazvočni aparat, prenosni,
za preglede pri nujni medicinski pomoči za
enoto ZD Ljubljana - SNMP
1) Kratek opis: ultrazvočni aparat, prenosni, za preglede pri nujni medicinski pomoči
za enoto ZD Ljubljana – SNMP.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33112000.
3) Količina ali obseg: 1.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 6.
2007, zaključek 15. 6. 2007.
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: ultrazvočni aparati 3 x.
Ocenjena vrednost brez DDV: 215.600
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– če ponudba oziroma pogodba presega
40.000 EUR,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne
vrednosti pogodbe,
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30-dnevni plačilni rok po podpisu prevzemnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– posebni pogoji za dobavo, montažo in
servisiranje opreme v skladu z razpisno dokumentacijo,
– možnost preizkusa ponujene opreme,
– usposabljanje uporabnikov, brezplačno,
– najmanj 24-mesečna garancijska doba
aparata za 1. in 2. sklop ter 60-mesečna za
3. sklop.
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 (velja za s.p.) oziroma njegov
zakoniti zastopnik (velja za pravno osebo),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj:
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za s.p.), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
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v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom:
a) ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
b) da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi,
c) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
d) da ni storil velike strokovne napake
iz področja predmeta javnega naročila, ki
mu je bila dokazana sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji,
e) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami,
f) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami,
g) da v postopkih javnih naročil pri dajanju informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ugotavljanje sposobnosti in merili za
izbor ni namerno podal zavajajoče razlage
ali teh informacij ni zagotovil.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom:
– ponudnik mora biti vpisan v register
poklicev ali trgovski register: ponudnik mora
biti vpisan v sodni register (velja za pravne osebe) oziroma v poslovni register pri
AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom:
– ponudnik ima posebno dovoljenje za
opravljanje storitev, kije predmet naročila:
ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, glede na
predmet naročila, pri Javni agenciji RS za
zdravila in medicinske pripomočke.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve o
stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke.
b) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani.
b) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o realiziranih dobavah
ponudnik predloži izjavo z dokazilom.
b) Kot dokazilo o servisiranju opreme ponudnik predloži izjavo z dokazili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnik je v preteklih treh letih opravil najmanj 1 dobavo ultrazvočnega aparata
s sondami in dodatno opremo.
b) Ponudnik zagotavlja servisiranje v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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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: JR-4/2007.
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:
25. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 07803104.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: do 21. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 3. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-6789/07
I.I) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Bojan Pahor, tel. 01/47-58-424,
e-pošta: bojan.pahor@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 20-336-340/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
Šifra NUTS: E038.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava protez in ortoz po navodilih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.32.00-8.
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: 90.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 20-336-340/07.
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:
17. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Negotovinsko na SI56 0110 0603 0278
088 pri Banki Slovenije s predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 4. 2007 do
10.30.
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: 30. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2007 ob 11. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 3. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Št. 16/07
Ob-6902/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo mesto, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jelka Makše,
tel. 07/371-82-64, v roke: Irena Mirtič,
e-pošta: irena.mirtic@guest.arnes.si, faks
07/371-82-65.
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
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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: vzgoja in izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 1/BO-07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Pedenjped
Novo mesto, Šegova ulica 22, 8000 Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago po sklopih za leto
2007/08.
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: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: mleko, mlečni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15510000, 15530000, 15540000,
15550000.
Sklop št. 2
Naslov: sveže meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: meso, izdelki iz mesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000, 15400000.
Sklop št. 3
Naslov: sveže in zamrznjene ribe
1) Kratek opis: morske in sladkovodne
ribe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15210000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15220000, 15250000, 15240000.
Sklop št. 4
Naslov: perutnina in perutninski izdelki
1) Kratek opis: perutninsko meso in izdelki iz perutnine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15112220, 15112120, 15112200.
Sklop št. 5
Naslov: zamrznjeni izdelki
1) Kratek opis: zamrznjeno sadje, zelenjava, sladoled, končni živilski proizvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 6
Naslov: kruh in pekovski izdelki
1) Kratek opis: kruh in pekovsko pecivo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 7
Naslov: peciva

1) Kratek opis: keksi, sveže pecivo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15810000, 15820000.
Sklop št. 8
Naslov: jajca
1) Kratek opis: sveža kokošja jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 9
Naslov: jušne zakuhe in testenine
1) Kratek opis: testenine v vseh oblikah.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15851100, 15851210, 15851220.
Sklop št. 10
Naslov: sveže in suho sadje ter zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 11
Naslov: konzervirana živila in sokovi
1) Kratek opis: konzervirana zelenjava,
sadje, ribe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331400, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15331136, 15331150, 15331420,
15331470, 15331500, 15332200.
Sklop št. 12
Naslov: čaji
1) Kratek opis: sadni, zeliščni čaji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15860000.
Sklop št. 13
Naslov: osnovna živila in splošno prehrambeno blago.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15870000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15600000, 15400000, 15880000,
15830000, 15840000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prehrambeno blago.
Ocenjena vrednost brez DDV: 136.659
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 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: naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil
ponudnika skladno z 42. členom ZJN-2.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred objavo
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javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovnih bank.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik zagotavlja kakovost blaga za zdravstveno-higiensko neoporečnost blaga, v
skladu z opisom predmeta javnega naročila in zahtevam naročnika in da upošteva
načela proizvodnje in prometa po sistemu
HACCP.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/BO-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:
24. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun
naročnika pri UJP št.: 01285-6000000173 s
pripisom »za razpisno dokumentacijo«, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 26. 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: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 8.30; uprava Vrtca Pedenjped Novo
mesto, Šegova ulica 22.
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 3. 2007.
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Št. 430-0002/2007
Ob-6932/07
Na podlagi 12., 66. in 58. člena Zakona o
javnih naročilih-ZJN 2 (Ur. l. RS, št. 128/06)
objavljamo javno naročilo za oddajo naročila blaga po postopku s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti (1. faza) z naslednjo
vsebino:
1. Naročnik: Občina Ivančna Gorica.
2. Naslov naročnika: Sokolska 8, 1295
Ivančna Gorica.
3. Telefon: 01/78-12-100, faks 01/78-12-120,
e-mail: obc.ivancna.gorica@siol.net.
4. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža ter po potrebi tudi priklop
(vključno s končnim čiščenjem) šolske
opreme v Osnovni šoli Ferdo Vesel Šentvid pri Stični (opis v razpisni dokumentaciji).
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop ali za vse skupaj: ne.
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5. Vrsta postopka: postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica – mag.
Janja Garvas Hočevar, tel. 01/78-12-100.
Razpisna dokumentacija bo zainteresiranim ponudnikom na voljo na sedežu naročnika, vsak delavnik od 7. do 15. ure, ob
sredah do 16. ure in petkih do 13. ure, vendar najkasneje do 4. 4. 2007. Ponudniku se
na njegovo zahtevo razpisno dokumentacijo
pošlje tudi po pošti, najkasneje šest dni po
prejemu zahteve.
Skrajni rok, do katerega prijavitelji še
lahko zahtevajo dodatna pojasnila v zvezi
z razpisno dokumentacijo je štiri dni pred
rokom za oddajo prijave.
Pred potekom roka za ponudbe lahko
naročnik dopolni razpisno dokumentacijo.
Vse spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije bo naročnik podal najkasneje štiri dni pred rokom za oddajo ponudb.
Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del razpisne dokumentacije in bo posredovana v
pisni obliki. Naročnik bo po potrebi podaljšal
rok za oddajo ponudb, da bo ponudnikom
omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za oddajo ponudb se pravice
in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo
iz podaljšanega roka za oddajo ponudb. O
podaljšanju roka za oddajo ponudb bo naročnik pisno obvestil vse ponudnike, ki so
prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objavil na način kot je bil objavljen
javni razpis.
Pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije sme prijavitelj zahtevati pisno od kontaktne osebe (Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8, 1295 Ivančna Gorica, mag. Janja
Garvas Hočevar), informacije, kot na primer
kraj oddaje prijave in podobne, pa lahko
dobi telefonsko (tel. 01/78-12-100).
Kontaktna oseba bo pisno odgovorila
na vsa vprašanja v zvezi z razpisom, ki jih
bo dobila v roku iz drugega odstavka tega
poglavja. Kopije odgovorov bo posredovala
vsem prijaviteljem, ki so dvignili razpisno
dokumentacijo, vključno z vprašanji, toda
brez navedbe njihovega izvora.
Sestanka s prijavitelji ne bo.
V primeru, da ponudnika za oddajo prijave v sklopu 1. faze postopka s predhodnim
ugotavljanjem sposobnosti bolj podrobno
zanima vrsta ter količina opreme, pa si lahko pride na sedež naročnika (v okviru delovnega časa Občine Ivančna Gorica) ogledati
projekt popis opreme, ki ga je pripravil projektivni biro Arhe d.o.o.
7. Kraj dobave: OŠ Ferdo Vesel Šentvid pri Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri
Stični.
8. Šifra NUTS: SI00E.
9. Enotni besednjak javnih naročil CPV:
36150000
10. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
11. (a) Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: začetek:
1. julij 2007, dokončanje dobave, montaže,
priklopa in končnega čiščenja: 15. avgust
2007.
12. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do 5. 4. 2007 do 8.30.
(b) Naslov, kamor je treba predložiti ponudbo: Občina Ivančna Gorica, Sokolska 8,
1295 Ivančna Gorica.
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13. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
5. 4. 2007 ob. 10. uri v upravnih prostorih
Občine Ivančna Gorica-referat za družbene
dejavnosti, Sokolska 8, Ivančna Gorica.
Način odpiranja: le ob prisotnosti komisije, ki jo je s sklepom o začetku postopka
določil župan.
Javno odpiranje ponudb bo ob koncu 2.
faze postopka s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti, kjer bodo lahko prisotni predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom.
14. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: Bančna garancija za resnost ponudbe v obliki iz
vzorca bančne garancije (C/10) v razpisni
dokumentaciji, v višini 12.000 EUR ter datumom veljavnosti 31. 7. 2007.
15. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna RS
za leto 2006 in 2007 (Uradni list RS, št.
116/05).
Naročnik bo izvedeno delo plačal 30.
dan po prejemu računa, ki ga lahko ponudnik izstavi po z obeh strani podpisanem
primopredajnem zapisniku in odpravi morebitnih napak ugotovljenih pri primopredaji.
16. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je
ta izbrana kot najugodnejša:
Prijavo 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.
17. Pogoji za priznanje sposobnosti:
Upoštevati je potrebno vsa navodila iz
razpisne dokumentacije.
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost prijaviteljem na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
A. Osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta:
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
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
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 imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo za točke 1-5: s strani ponudnika
podpisani in žigosani izjavi C/2 in C/3.
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.
6. Da imajo izpolnjene pogoje prijavitelja
po Odredbi o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
(Izjava C/12)
B. Poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta:
1. 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.
2. 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.
Dokazilo za točke 1-2: s strani ponudnika podpisani in žigosani izjavi C/2-2. stran
in C/3.
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.
C. Ekonomska in finančna sposobnost
gospodarskega subjekta:
1. 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 (vsebina potrdila določena v Obrazcu C/4).
2. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: S strani ponudnika podpisana
in žigosana izjava C/5.
3. Da bo prijavi predložil bančno garancijo za resnost ponudbe v obliki iz vzorca bančne garancije (C/10), v višini 12.000 EUR ter
datumom veljavnosti 31. 7. 2007.
4. Izjava ponudnika, da bo v primeru,
če se mu prizna sposobnost in je nato v
2. fazi izbran kot najugodnejši ponudnik,
predložil bančno garancijo za dobro izved-
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bo pogodbenih obveznosti (Izjava C/9 po
vzorcu C/9/a);
5. Izjava ponudnika, da bo v primeru,
če se mu prizna sposobnost in je nato v 2.
fazi izbran kot najugodnejši ponudnik, predložil bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku (Izjava C/11 po vzorcu
C/11/a);
D. Tehnični pogoji:
1. Da zagotavlja dostavo blaga v prostore Osnovne šole Ferdo Vesel Šentvid pri
Stični, Šentvid 46, 1296 Šentvid pri Stični,
razloženo, montirano in priklopljeno ter da
zagotavlja, da bo oprema dobavljena, montirana in priklopljena najkasneje do 15. 8.
2007 (v primeru, da bo podpis pogodbe do
5. 7. 2007. V nasprotnem primeru se rok
ustrezno podaljša). (Izjava C/6).
2. Reference: prijavitelj naj predloži najmanj tri reference z vsebino dobave in montaže šolske opreme v višini nad 164.000
EUR (z DDV) za obdobje zadnjih treh let,
z navedbo ocene izvedbe s strani naročnika, z navedbo podatkov naročnika, žiga ter
podpisa, datumom začetka in konca dobave in montaže, krajem dobave in montaže.
Lahko so kopije, ne smejo pa biti starejše
od treh let.
3. Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja, ima izkušnje in ugled, ter
zaposlene oziroma podizvajalce, ki so sposobni izvesti pogodbo (izjava C/7).
4. Da bo blago, ki je predmet javnega
naročila, izdelano v skladu s priloženimi projekti, kakovostno ter veljavnimi slovenskimi
ter evropskimi standardi ter da bo ponudnik
poleg ponujene opreme predložil tudi ustrezne certifikate. (izjava C/8).
5. Da bo prijavitelj v primeru, če bo izbran kot najugodnejši ponudnik in dobavitelj
opreme opredelil svoje podizvajalce, ki bodo
sodelovali pri izdelavi, dobavi in montaži
opreme (opredeljeno po posamezni vrsti
del) ali pa podpisal izjavo, da ne nastopa s
podizvajalci. (izjava C/13).
E. Ostali pogoji:
1. Da se prijavitelj v celoti strinja in sprejema razpisne pogoje naročnika za izvedbo
javnega naročila. (Izjava C/12).
Prijavitelji morajo izjave predložiti na
predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev; pripisi in dodatni pogoji prijavitelja se ne
upoštevajo. Potrdilo-a (dokazilo) poslovne
banke in druga dokazila so lahko v kopijah
vendar morajo odražati dejansko stanje in
ustrezati vsebini originala.
V primeru, da skupina gospodarskih
subjektov predloži skupno ponudbo, bo
naročnik izpolnjevanje pogojev od 01. do
05. točke 5. poglavja/ Pogoji za priznanje
sposobnosti in usposobljenosti/ A: Osnovna
sposobnost gospodarskega subjekta, ugotavljal za vsakega gospodarskega subjekta
posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za
vse gospodarske subjekte skupaj.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum odpošiljanja zahteve za objavo: 5. 3. 2007.
Občina Ivančna Gorica
Št. 179/07
Ob-6933/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2,
1525 Ljubljana, Slovenija, 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, Zloška cesta 2, 1525 Ljub

ljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
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, Ljubljana, 1525
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.
1.2) 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 zbiralnikov za ostre predmete.
II.1.2) Vrsta narocila 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 zbiralnikov za ostre predmete.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.14.11.23-8.
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: predmet
javnega naročila (razdeljen na 5 sklopov) je
nakup zbiralnikov za ostre predmete; podatki kot so: obseg in okvirne letne količine, so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opisite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja še največ za trikratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 3.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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 plačilo: 90 dni od dneva izstavitve 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: 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
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sposobnosti navedene v Obrazcu 01 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 01 razpisne dokumentacije.
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.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 12. uri, v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, javno odpiranje ponudb.
VI.l) 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: 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 odposiljanja tega obvestila:
8. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 173/07
Ob-6934/07
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: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
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 Ljublja-
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na, 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: nakup materiala za peritonealno
dializo.
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 materiala za peritonealno dializo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.15.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je nakup materiala za peritonealno dializo v celoti; podatki
kot so: obseg in okvirne letne količine.
Predmet javnega naročila in vse strokovno-tehnične zahteve so opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja še največ za trikratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 3.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve 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: 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 01 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 01 razpisne dokumentacije.
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.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
20006/S094-100397 z dne 18. 5. 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
3. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Ponudnik lahko odda del ponudbe v angleškem jeziku – opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 5.
2007 ob 10. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.l) 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: 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. Predhodno informativno obvestilo
je bilo objavljeno v Ur. l. RS, št. 51-52 z dne
19. 5. 2006, Ob-13968/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 36
Ob-6936/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana
Črnuče, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Mojca Bernot Sotenšek, tel. 01/589-63-26, v
roke: tajništvo šole, tel. 01/589-63-12, e-pošta: mojca.bernot-sotensek@guest.arnes.si,
faks 01/589-63-17.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava živil 2007-2009
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta
9, 1231 Ljubljana Črnuče.

Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
417.292,61 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
in sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menična izjava z bianco menico v vrednosti
2.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: pogoji v skladu 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: pogoji v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost
ponudbenih cen:

4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk
13 mesecev – 1 točka
14 mesecev – 2 točki
15 mesecev – 3 točke
16 mesecev – 4 točke
17 mesecev – 5 točk
18 mesecev – 6 točk
19 mesecev – 7 točk
20 mesecev – 8 točk
21 mesecev – 9 točk
22 mesecev – 10 točk
23 mesecev – 11 točk
24 mesecev – 12 točk
3 točke
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Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 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: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je 3. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo navedeni znesek za razpisno dokumentacijo nakazati naročniku na transakcijski
račun št. 01261-6030662273 s pripisom
za namen: razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu morajo dostaviti na naslov
naročnika pred dvigom razpisne dokumentacije
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007 ali 2 meseca
od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2007 ob 10. uri; Osnovna šola narodnega
heroja Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9,
1231 Ljubljana Črnuče.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila: 9. 3. 2007.
Osnovna šola narodnega heroja
Maksa Pečarja
Št. 9/3-07
Ob-6937/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Antona Aškerca,
Aškerčeva 1, 3272 Rimske Toplice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zdenka Sluga, tel. 03/733-82-41, v roke: tajništvo šole,
tel. 03/733-82-30, e-pošta: os-rimsketoplice@guest.arnes.si, faks 03/733-82-39.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem) je mogoče dobiti pri: enako kot pri
zgoraj navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Antona Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske
Toplice.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil po naslednjih
skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – 17.972,40
EUR,
2. meso in mesni izdelki – 21.515,80
EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – 1.309,80
EUR,
4. jajca – 480 EUR,
5. olja in izdelki – 866,80 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – 6.494,64
EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – 2.214,86 EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – 4.452,80
EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine –
1.789,80 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa –1.552,80
EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki 16.592,10 EUR,
12. ostalo prehrambeno blago –
3.673,22 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti
ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 30. 6. 2007, zaključek 1. 7.
2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menična izjava z bianco menico v vrednosti
2.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu 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:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
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1. cena
75 točk
2. plačilni rok
10 točk
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev – 1 točka
14 mesecev – 2 točki
15 mesecev – 3 točke
16 mesecev – 4 točke
17 mesecev – 5 točk
18 mesecev – 6 točk
19 mesecev – 7 točk
20 mesecev – 8 točk
21 mesecev – 9 točk
22 mesecev – 10 točk
23 mesecev – 11 točk
24 mesecev – 12 točk
4. ugodnosti
3 točke
Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 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: da.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
3. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01257-6030659850 s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 6. 2007 ali 2 meseca od
datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
4. 4. 2007 ob 10. uri; Osnovna šola Antona Aškerca, Aškerčeva 1, 3272 Rimske
Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Osnovna šola Antona Aškerca
Št. 14/2007
Ob-6939/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Ciciban Novo mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Olga Žagar Tratar,
tel. 07/371-83-19, v roke: Olga Žagar Tratar,
e-pošta: olga.zagar-tratar@guest.arnes.si,
faks 07/371-83-27.
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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: vzgoja in izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna nabava prehrambnih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Seidlova 33, 8000
Novo mesto, Seidlova 40, 8000 Novo mesto.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava prehrambnih artiklov
po sklopih za leto 2007–08.
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: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: kravje mleko in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15510000, 15530000, 15540000,
15550000.
Sklop št. 2
Naslov: meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: sveže meso in izdelki iz
mesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15130000.
Sklop št. 3
Naslov: perutnina in izdelki iz perutnine
1) Kratek opis: sveže perutninsko meso
in izdelki iz perutnine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 4
Naslov: sveže in zamrznjene ribe
1) Kratek opis: morske in sladkovodne
ribe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15221000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15220000.
Sklop št. 5
Naslov: jajca
1) Kratek opis: sveža kokošja jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 6
Naslov: zamrznjeni izdelki
1) Kratek opis: zamrznjena zelenjava,
sadje, končni izdelki.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 7
Naslov: kruh, pekovski izdelki in peciva
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15811100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15810000, 15820000.
Sklop št. 8
Naslov: jušne zakuhe in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15851210, 15851220.
Sklop št. 9
Naslov: sveže in suho sadje ter zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15330000, 15332410, 01131000.
Sklop št. 10
Naslov: sadni sirupi in sokovi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15321000, 15982100.
Sklop št. 11
Naslov: splošno prehrambno blago in
osnovna živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15612200, glavni besednjak dodatni predmet(-i): 15830000, 15880000, 15870000.
Sklop št. 12
Naslov: čaji
1) Kratek opis: sadni, zeliščni čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15863000.
Sklop št. 13
Naslov: konzervirana živila
1) Kratek opis: konzervirana zelenjava,
sadje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15332400, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15331400.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 127.310
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 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 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: naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika skladno z 42. in 43. členom
ZJN-2.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa; dokazila: potrdila
poslovnih bank.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik zagotavlja zdravstveno higiensko neoporečno blago v skladu z opisom predmeta
javnega naročila in zahtevami naročnika ter
v skladu s HACCP načeli.
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: 1JN/07-B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija se plača pred dvigom razpisne
dokumentacije na podračun pri UJP Novo
mesto: 01285-6030640048.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 8.30; uprava Vrtca Ciciban Novo
mesto, Ragovska ulica 18, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 3. 2007.
Vrtec Ciciban Novo mesto
Št. 188/07
Ob-7124/07
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: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
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.
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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: nakup demonstracijskega ultrazvočnega aparata.
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 demonstracijskega ultrazvočnega
aparata.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.11.20.00-8.
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: nakup
demonstracijskega ultrazvočnega aparata
1 kpl.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti, vključno z DDV po
podpisu pogodbe.
Bančna garancija na prvi poziv za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini
5% pogodbene vrednosti, vključno z DDV
po opravljeni pisni končni primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni po opravljeni
pisni končni primopredaji.
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.
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:
30. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena 40 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Naročnik dovoljuje predložitev ponudbe
v tujem jeziku v delu ponudbe, ki se nanaša
na predložitev navodil za uporabo.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 27. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 4.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.l) 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:
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:
9. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-7125/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Slovenj Gradec,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec,
Slovenija, tel. 000386/2/88-23-409, v roke:
Suzana Dolar, e-pošta: suzana.dolar@sbsg.si, faks 000386/2/88-23-411.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zdravstveni potrošni material.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica,
Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:

Št.

23 / 16. 3. 2007 /

Stran

1725

1. sklop: obvezilni material,
2. sklop: laboratorijski material,
3. sklop: katetri,
4. sklop: dilatacijski material,
5. sklop: dializni material.
II.1.6) 2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obvezilni material
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141110.
Sklop št. 2
Naslov: Laboratorijski material
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124130
Sklop št. 3
Naslov: Katetri
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141200.
Sklop št. 4
Naslov: Dilatacijski material
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33141230.
Sklop št. 5
Naslov: Dializni material
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181500.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe in
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z
menico ali garancijo banke – podrobnosti v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 60 dneh po dobavi
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: izpolnjevanje pogojev v skladu z določili 42. do
45. člena ZJN-2 - podrobnosti v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
ponudnika, da je ekonomsko in finančno
sposoben izvesti javno naročilo.
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: 04/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6030278961.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
02/88-23-411, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne
dokumentacije po pošti ali tudi elektronsko
(e-naslov).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 8. 5. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 12. uri; Splošna bolnišnica, uprava,
sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s predloženimi 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:
9. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Ob-7158/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Podzemelj, Podzemelj
11a, 8332 Gradac v Beli krajini, Slovenija,
tel. 07/36-91-700, v roke: Barica Flajnik Koželj, e-pošta: os.podzemelj@guest.arnes.si,
faks 07/36-91-710.
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: 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.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 5
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 6
Naslov: Globoko zamrznjeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 7
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 8
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 9
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
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: 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 9. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 3. 2007.
Osnovna šola Podzemelj
Ob-7174/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Žiri, Jobstova cesta 22, 4226
Žiri, Slovenija, tel. +386/4/50-50-811, v roke:
Katarina Primožič, e-pošta: osziri@krajnik.net,
faks +386/4/50-50-810.
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) 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:
nabava živil.
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
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15232000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
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Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 10.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 3. 2007.
Osnovna šola Žiri
Ob-7186/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Poljane,
Poljane 100, 4223 Poljane, Slovenija, tel.
+386/4/50-70-500, v roke: Majda Tomažin,
e-pošta: group.oskrpo@guest.arnes.si, faks
+386/4/50-70-528.
Dodatne informacije je mogoce 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: dobava prehrambnih izdelkov.
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 zaprehrano.
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: prehranski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
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, avni 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): glavni besednjak, glavni predmet:
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.
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
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1) Kratek opis: prehranski 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: 25. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 3. 2007.
Osnovna šola Poljane
Ob-7187/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/20-17-117, e-pošta:
miro.zavrl@zzv-kr.si, faks 04/20-17-113.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: laboratorijski reagenti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: naslov naročnika.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: laboratorijski reagenti – vrednost
190.000 €.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: 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: 27. 4. 2007 do 9. ure.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 4.
2007 ob 10. uri; sedež naročnika.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Ob-7188/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj, Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj,
Slovenija, tel. 04/20-17-117, e-pošta:
miro.zavrl@zzv-kr.si, faks 04/20-17-113.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: laboratorijski pribor.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Kranj,
Gosposvetska ulica 12, 4000 Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: naslov naročnika.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
laboratorijski pribor – 74.000 €.
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:: 12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: 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: 27. 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: 12 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 4.
2007 ob 10. uri; sedež naročnika.
Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Št. 6/34-2743
Ob-7361/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.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).
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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 ga je določil
naročnik: pogonsko gorivo 2007 in 2008
za 37 lokacij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: po seznamu.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava pogonskega goriva v letu 2007 in 2008 za
37 poštnih poslovalnic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23111200.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: 37 poštnih poslovalnic po seznamu
1) Kratek opis:
– neosvinčen motorni bencin 95 okt.,
– plinsko olje D-2.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23111200.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek
15. 5. 2007, zaključek 31. 12. 2008.
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: pogonsko gorico za 37 poštnih poslovalnic:
– neosvinčen motorni bencin 95 okt.,
– plinsko olje D-2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 15. 5. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
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:
P 1 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Izjava ponudnika, da bo zagotavljal časovni pregled opravljenega prometa
v elektronski obliki po posamezni plačilni
kartici, in sicer količinsko in vrednostno po
skupinah blaga (artiklih).
P 5 Ponudnik mora predložiti uradni cenik za posamezni potrošni material (naveden pod točko 1.1.) in za storitve pranja
vozil.
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:
P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti.
P 3 Ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije
in da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v
kateremkoli podobnem položaju. Ponudnik
predloži izjavo.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.

Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. ceno goriva
2. cestna oddaljenost
bencinskega servisa
od sedeža poštne
poslovalnice

75

25

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 22-2007/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 194 – 206119 z dne 11. 10. 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:
15. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 18. 4. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 29. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2007 ob 10.
uri, v prostorih Pošte Slovenije, Slomškov
trg 10, 2000 Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.

Gradnje
Št. 289/3-2007

Ob-6551/07

Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik Glasbena šola Nova Gorica,
Cankarjeva 8, 5000 Nova Gorica, je na
podlagi 80. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06-ZJN–2)
sprejel odločitev o zavrnitvi obeh ponudb,
prispelih za javno naročilo Gradnja glasbene šole v Novi Gorici, I. faza, gradnja
prizidka po javnem razpisu, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 106/06 dne 13. 10.
2006, Ob-28568/06 in po pogajanjih z dne
23. 1. 2007. Naročnik je ugotovil, da sta
obe prispeli ponudbi nesprejemljivi, ker
presegata višino zagotovljenih sredstev, ki
so za predmetno javno naročilo predvidena
v investicijskem programu.
Glasbena šola Nova Gorica
Št. 110-1/07

Ob-7180/07

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 19 z dne 2. 3.
2007, je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »Izgradnjo novega centra za
kontrolo zračnega prometa na Letališču
Ljubljana« (Ob-5694/07), kjer se točka:
IV.3.2. Prejšnje objave v zvezi z istim naro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
čilom pravilno glasi: Predhodna objava o
istem javnem naročilu: da; št. 62-63/06 z
dne 16. 6. 2006.
Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije d.o.o.
Ob-6918/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta. irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradnja nadomestnega mostu čez
Mlinščico v Bočni na R3-697/5514.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
5514 cesta R3-697 Nazarje-Gornji Grad.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja nadomestnega mostu čez Mlinščico v Bočni na R3-697/5514.
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: gradnja
nadomestnega mostu čez Mlinščico v Bočni
na R3-697/5514.
Ocenjena vrednost brez DDV: 443.750
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
lll.2.3)Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
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:
4. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
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:
7. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-6919/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prep Vurmat – Kapla: gradbena
dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
6301 cesta R3-706 Ožbalt-Zg. Kapla.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prep Vurmat – Kapla: gradbena dela.
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: prep
Vurmat – Kapla: gradbena dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 322.916,66
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:

Stran

1730 /

Št.

23 / 16. 3. 2007

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), kijih prevzema v ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1)Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) 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:
4. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 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.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 10. 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:
7. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-6924/07
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 predora Fužine 2 na
G2-101/0232 v km 11,100.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
cesta G2-101 Ljubelj–Bistrica (Tržič).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija predora Fužine 2 na G2-101/0232
v km 11,100.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221240.
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 predora Fužine 2 na G2-101/0232 v
km 11,100.
Ocenjena vrednost brez DDV: 375.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 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.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:
4. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 11.30.
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
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ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 12.30.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 63/2007
Ob-6938/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
SI-8290 Sevnica, Slovenija, v roke: Roman Perčič, tel. +386/7/816-12-00, e-pošta: roman.percic@obcina-sevnica.si, faks
+386/7/816-12-10.
Internetni naslov naročnika: www.obcinasevnica.si.
I) NAslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: SL
Consult d.o.o., Dunajska cesta 122, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@
sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90, faks
+386/1/241-90-92.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): SL Consult d.o.o., Dunajska cesta
122, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: anita.gole@sl-consult.si, tel. +386/1/241-90-90,
faks +386/1/241-90-92.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) toki(-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: odvodnja in čiščenje odpadnih voda
v povodju Spodnje Save – Čistilna naprava
in kanalizacijski sistem Sevnica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Sevnica, Slovenija.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
projekt Čistilna naprava in kanalizacijski
sistem Sevnica obsega izgradnjo čistilne
naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi
objekti v dolžini 10.200 m.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja,
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izdelava Projekta za izvedbo,
4. izdelava Projekta izvedenih del,
5. izgradnja objektov in
6. poskusno obratovanje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4,
45.25.21.30-8, 45.23.24.10-9.
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: projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem
Sevnica obsega projektiranje in izgradnjo
čistilne naprave, s kapaciteto 9.900 PE ter
kanalizacijskega sistema s pripadajočimi
objekti v dolžini 10.200 m.
Izvajalec bo izvedel naslednje naloge:
1. izdelava Projekta pridobitve gradbenega dovoljenja,
2. pridobitev gradbenega dovoljenja,
3. izdelava Projekta za izvedbo,
4. izdelava Projekta izvedenih del,
5. izgradnja objektov in
6. poskusno obratovanje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 7,484.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1.185 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti garancijo za resnost
ponudbe v višini najmanj 2% ponudbene
cene brez davka na dodano vrednost (DDV)
in veljavnostjo 150 dni od roka za oddajo
ponudbe. Izbrani ponudnik mora po podpisu
pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki
mora biti v veljavna in izterljiva še 90 dni po
izdaji Potrdila o izvedbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni po
prejemu Potrdila o plačilu pri naročniku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži tudi
skupina ponudnikov. V primeru predložitve
ponudbe s strani skupine ponudnikov, mora
vsak posamezni ponudnik izpolnjevati vse
pogoje glede pravnega statusa, pogoje glede ekonomske in finančne sposobnosti ter
tehnične in/ali kadrovske sposobnosti pa
skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. V primeru, da bo izbrana skupina ponudnikov, bo naročnik od izbrane skupine
pred podpisom pogodbe zahteval predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi naročila (na primer pogodbe o sodelovanju). Akt
o skupni izvedbi naročila bo moral minimalno vsebovati naslednje določbe: pooblastilo
vodilnemu ponudniku; neomejena solidarna
odgovornost vseh ponudnikov; deleži ponudnikov v % in področje dela, ki ga bodo izvedli; način plačila preko vodilnega ponudnika,
rok trajanja sporazuma ter določila v primeru
izstopa ponudnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da ima ponudnik potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, če je za opravljanje take
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
dovoljenje potrebno;
– da ponudniku ni bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih
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združbah iz člena 2(1) Skupnega ukrepa
Sveta 98/733/PNZ; da ponudniku ni bila
izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) Skupnega ukrepa Sveta
98/742/PNZ; da ponudniku ni bila izrečena
pravnomočna sodba za goljufijo v smislu
člena 1 Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; da ponudniku 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 ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen;
– 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 Republike 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 Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti; pranje denarja;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni
ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; da poslovanje
ponudnika ne vodi izredna uprava; ali da ni
bil uveden katerikoli drug postopek podoben
navedenim postopkom skladno s predpisi
države v kateri ima sedež;
– da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima
svoj sedež; in da je ponudnik, ki ima sedež
v tujini, poravnal v Republiki Sloveniji tiste
dajatve, ki bi jih moral poravnati v Republiki
Sloveniji.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Izjava 3: izjava ponudnika, da je registriran pri pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila, ki jo predložijo ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji, medtem ko ponudniki,
ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji priložijo dokazila o izpolnjevanju navedenega
pogoja (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 pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik sedež).
– Izjava 4: izjava ponudnika, da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno, ki jo
predložijo ponudniki s sedežem v Republiki
Sloveniji, medtem ko ponudniki, ki nimajo
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sedeža v Republiki Sloveniji priložijo dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (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 pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih
subjektov v državi, v kateri ima ponudnik
sedež). Če za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje ni
potrebno, ponudniku s sedežem v Republiki
Sloveniji ni potrebno predložiti izjave oziroma ponudniku, ki nima sedeža v Republiki
Sloveniji ni potrebno predložiti dokazil o izpolnjevanju navedenega pogoja.
– Izjava 5: izjava ponudnika, da mu ni
bila izrečena pravnomočna sodba za sodelovanje v kriminalnih združbah iz člena 2(1)
Skupnega ukrepa Sveta 98/733/PNZ, da mu
ni bila izrečena pravnomočna sodba za korupcijo iz člena 3 Akta Sveta z dne 26. maja
1997 in člena 3(1) 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 ni
v kazenskem postopku zaradi suma storitve
kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem
ali da zaradi takega kaznivega dejanja ni
bil pravnomočno obsojen, ki jo predložijo
ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji,
medtem ko ponudniki, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji priložijo dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (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 pravosodnim ali
upravnim organom, notarjem ali pristojnim
organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri ima ponudnik sedež).
– Izjava 6: izjava ponudnika, da on ali
njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku Republike
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 Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov
Evropskih skupnosti; pranje denarja, ki jo
predložijo ponudniki s sedežem v Republiki
Sloveniji, medtem ko ponudniki, ki nimajo
sedeža v Republiki Sloveniji priložijo dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (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 pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
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ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik sedež).
– Izjava 7: izjava ponudnika, da zoper
ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica
ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava; ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim postopkom skladno s predpisi države v kateri ima
sedež, ki jo predložijo ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji, medtem ko ponudniki,
ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji priložijo dokazila o izpolnjevanju navedenega
pogoja (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 pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik sedež).
– Izjava 8: izjava ponudnika, da je ponudnik poravnal davke in prispevke v skladu
s predpisi države, kjer ima svoj sedež, ki
jo predložijo ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, medtem ko ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji priložijo
dokazila o izpolnjevanju navedenega pogoja (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 pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik sedež).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je povprečni letni promet ponudnika
(samostojno podjetje ali skupina ponudnikov/konzorcij) v letih 2003, 2004 in 2005
enak najmanj protivrednosti 10,849.607,74
EUR;
– da v zadnjih 6 mesecih samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik v primeru
skupine ponudnikov/konzorcija ni imel blokiranega transakcijskega računa več kot 10
dni;
– da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– da ima samostojni ponudnik oziroma
glavni ponudnik v primeru skupine ponudnikov/konzorcija pravočasno poravnane vse
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
– da ima ponudnik (samostojno podjetje
ali skupina ponudnikov/konzorcij) dostop do
kreditnih linij, ustreznih da zagotovi zahtevane denarne prilive za čas trajanja izvedbe
del. V vsakem primeru mora biti kreditni
znesek vsaj 1,877.816,73 EUR.
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– BON-1, ki jo predložijo ponudniki s
sedežem v Republiki Sloveniji, medtem
ko ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, priložijo dokazila o višini povpreč-

nih letnih prihodkov ponudnika v letih 2003,
2004 in 2005.
– Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji priložijo tudi izjavo, da niso imeli
blokiranega transakcijskega računa več kot
10 dni v zadnjih 6 mesecih.
– Izjava 9: izjava ponudnika, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
– Izjava 10: izjava ponudnika, da ima samostojni ponudnik oziroma glavni ponudnik
v primeru skupine ponudnikov/konzorcija
pravočasno poravnane vse obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki jo predložijo ponudniki s sedežem
v Republiki Sloveniji, medtem ko ponudniki,
ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, priložijo dokazila o izpolnjevanju navedenega
pogoja (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 pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik sedež).
– Dokazilo v smislu vsebine obrazca 5.9:
Pismo o nameri, izdano s strani poslovne
banke ali zavarovalne in/ali kreditne družbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik določa naslednje obvezne pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za
sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila:
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
izgradil (kar pomeni izvedbo gradbenih in
drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj
posameznih del v okviru gradnje objekta),
in sicer: gradnje novega objekta (v kar se
ne šteje dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne gradnje)
dve čistilni napravi, od katerih je ena čistilna
naprava za vsaj 10.000 PE in ena čistilna
naprava za vsaj 6.000 PE;
– da je ponudnik v zadnjih petih letih
izgradil (kar pomeni izvedbo gradbenih in
drugih del (v kar se ne šteje izvedba zgolj
posameznih del v okviru gradnje objekta), in
sicer: gradnje novega objekta (v kar se ne
šteje dozidava ali nadzidava) ali rekonstrukcije objekta ali nadomestne gradnje) dva kanalizacijska sistema dolžine vsaj 4.000 m, z
objekti in določeno hidromehansko opremo
(črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni
bazeni);
– da ima ponudnikov odgovorni vodja
del (v skladu s 77. in 78. členom Zakona o
graditvi objektov) v zadnjih petih letih izkušnje pri izvedbi dveh objektov, po naravi in
kompleksnosti primerljivih razpisanim delom
(t.j. izgradnja čistilne naprave za vsaj 5.000
PE ali izgradnja kanalizacijskega sistema
dolžine vsaj 4.000 m, z objekti in določeno
hidromehansko opremo (črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni bazeni);
– da je odgovorni projektant za čistilno
napravo v zadnjih petih letih projektiral dve
čistilni napravi, od katerih je ena čistilna
naprava za vsaj 10.000 PE in ena čistilna
naprava za vsaj 6.000 PE;
– da je odgovorni projektant za kanalizacijo v zadnjih petih letih projektiral dva kanalizacijska sistema dolžine vsaj 4.000 m, z
objekti in določeno hidromehansko opremo
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(črpališča ali razbremenilniki ali zadrževalni
bazeni);
– da bo ponudnik vgradil opremo, ki izpolnjuje vsaj minimalne pogoje, določene s
strani naročnika v tehničnih specifikacijah
(Poglavje 3 razpisne dokumentacije).
Dokazila za izpolnjevanje obveznih pogojev, ki jih mora ponudnik predložiti naročniku, so:
– Obrazec 5.11: referenčna potrdila ponudnikov, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne
dokumentacije.
– Obrazec 5.13: obrazec za življenjepise
ključnega osebja
– Obrazec 5.14: referenčna potrdila
ključnega osebja, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5
razpisne dokumentacije.
– V primeru, da je odgovorni vodja del
tujec, Potrdilo, da v domicilni državi ni bil
pravnomočno obsojen za kaznivo dejanje
zoper premoženje oziroma gospodarstvo na
kazen zapora več kot treh mesecev ali da
mu v tej isti državi ni bil izrečen varnostni
ukrep prepovedi opravljanja poklica, razen
če je veljavnost tega ukrepa že potekla.
– Obrazec 5.16: referenčna potrdila odgovornega projektanta, izdana s strani investitorjev v smislu vsebine, razvidne iz Poglavja 5 razpisne dokumentacije.
– Obrazec 5.20: seznam opreme, katero
bo ponudnik vgradil in tehnično – prospektna dokumentacija.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: 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:
2002/SI/16/P/PE/008/2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: Ob-338/07 z dne 9. 2. 2007; 2007/S
44-053697 z dne 3. 3. 2007.
Druge prejšnje objave: Ob-17969/06
z dne 23. 6. 2006; 2006/S 118-124978 z
dne 24. 6. 2006; Ob-14669/06 z dne 26. 5.
2006; 2006/S99-105891 z dne 26. 5. 2006;
Ob-10308/04, Ob-10309/04 z dne 23. 4.
2004; 2004/S80-068000 z dne 23. 4. 2004.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540 EUR.
Razpisna dokumentacija je na voljo na
naslednjem naslovu: SL Consult d.o.o.,
Dunajska cesta 122, SI – 1000 Ljubljana,
ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov
za razpisno dokumentacijo v višini 540
EUR, na račun: SL Consult d.o.o., Tržaška
cesta 118, SI – 1000 Ljubljana, pri Hypo
Alpe – Adria – Bank d.d., Dunajska cesta 122, SI – 1000 Ljubljana, št. računa
33000–6617471620, IBAN koda / št. računa
SI5633000-6617471620, SWIFT koda: KLHBSI22, s pripisom “Sevnica”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov dostave.

Ponudbe morajo biti predložene na način in
v obliki, kot je predpisano v navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 12. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, SI – 8290 Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev EU Kohezijskega sklada; projekt št.
2002/SI/16/P/PE/008.
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:
9. 3. 2007.
Občina Sevnica
Št. 430-24/2007-2
Ob-7119/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/471-26-01,
+386/1/471-23-38, +386/1/471-21-03, faks
+386/1/471-16-37.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-38 ali 041/699-806
Andrej Lesar ali 01/471-21-03 Ivan Boškovič, vsak delavnik od 9. do 12. ure, faks
+386/1/471-16-37.
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 obrambo Republike Slovenije, Sektor za gospodarjenje z
nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-38 ali
041/699-806 Andrej Lesar ali 01/471-21-03
Ivan Boškovič, vsak delavnik od 9. do 12.
ure, faks +386/1/471-16-37.
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III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, glavno vložišče, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija, internetni naslov: http://www.mors.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,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: »Gradbeno obrtniško (GOI)
vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture po sklopu A – Upravni del MO,
Ljubljana in sklopu B – URSZR«.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sklop
A – Ljubljana, Upravni del MO, Sklop B
– Ljubljana, Ig pri Ljubljani, Vadbeni poligon
Košana in Poček.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo obsega GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«, katera obsegajo: odpravo poškodb in okvar na objektih in vgrajeni infrastrukturi, manjša vzdrževalna dela, preventivne posege, servisna
dela, itd. in
– »Interventni posegi«, kateri obsegajo:
odpravljanje nenadnih napak in poškodb na
objektih in vgrajeni infrastrukturi, odpravo
posledic morebitne poplave, nujno zamenjavo obrabljenih in pokvarjenih elementov,
popravilo elektro naprav zaradi nenadnih
okvar, ostale nujne intervencije, itd. Izvajalec mora priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela, v določenem interventnem času
z ustreznimi delavci in opremo.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop A – Upravni del MORS
Seznam lokacij:
Upravni objekt (glavni objekt in objekt
Triglav), Vojkova cesta 55, Ljubljana
Upravni objekt (objekt Gimnazija), Vojkova cesta 55a, Ljubljana
Upravni objekt (objekt Smelt 2), Vojkova
cesta 59, Ljubljana
Upravni objekt (objekt Smelt 1), Vojkova
cesta 61, Ljubljana
Upravni objekt (objekt Internat), Dimičeva ulica 15, Ljubljana
Upravni objekt, Kranjčeva ulica 1, Ljubljana
Upravni objekt, Prule 27, Ljubljana
1) Kratek opis: »Gradbeno obrtniško
(GOI) vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture«.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2009.
Sklop B – URSZR (Uprava za zaščito in
reševanje RS)
Seznam lokacij:
Upravni objekt (objekt Smelt 1), Vojkova
cesta 61, Ljubljana
Izobraževalni center Ig
Skladišča URSZR – Roje, Ljubljana
Vadbeni poligon 208, Košana
Vadbeni poligon, Poček pri Postojni
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1) Kratek opis: »Gradbeno obrtniško
(GOI) vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture«.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 31. 12.
2009.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
GOI vzdrževanje objektov in vgrajene infrastrukture, in sicer:
–»Tekoča vzdrževalna dela«, katera obsegajo: odpravo poškodb in okvar na objektih in vgrajeni infrastrukturi, manjša vzdrževalna dela, preventivne posege, servisna
dela, itd. in
– »Interventni posegi«, kateri obsegajo:
odpravljanje nenadnih napak in poškodb na
objektih in vgrajeni infrastrukturi, odpravo posledic morebitne poplave, nujno zamenjavo
obrabljenih in pokvarjenih elementov, popravilo elektro naprav zaradi nenadnih okvar,
ostale nujne intervencije, itd. Izvajalec mora
priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela,
v določenem interventnem času z ustreznimi
delavci in opremo.
Vse po sklopih, in sicer za sklop A (Upravni del MO) in sklop B (URSZR).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 31. 12. 2009.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
15.000 EUR,
– izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 15.000 EUR za vsak posamezni
sklop.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) 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:
Gospodarski subjekt mora v skladu z razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2- fizična oseba
– zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2- pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe,
– izjavo ponudnika (priloga št. 6 razpisne
dokumentacije).
III.2.2) Poslovna in finančna sposob:nost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju
odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati
investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– izpolnjena izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo s strani izdajatelja
referenčne izjave.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila – za vsak sklop

1. Obrtniška dela
2. Gradbena dela
3. Instalaterska dela

Ponderiranje

40 točk
30 točk
30 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS-6/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) 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:
od dneva objave s pooblastilom o zastopanju ponudnika vsak delovnik med 9. in 12.
uro do 4. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 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: 7. 5.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana, sejna soba št.
327/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI. Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7126/07
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 Javorski
potok v Črni na R2-425/1265 v km 11,900.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1265 cesta R2-425 Poljana-Šentvid.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu čez Javorski potok
v Črni na R2-425/1265 v km 11,900.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221100.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija mostu čez Javorski potok v Črni na
R2-425/1265 v km 11,900.
Ocenjena vrednost brez DDV: 266.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
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člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
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:
4. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12.30.
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: 7. 5.
2007 ob 14. 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:
9. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/07
Ob-7181/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-17-19,

e-pošta: breda.erdelja@ljubljana.si, faks
01/306-17-48.
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): Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za gospodarske, javne službe in
promet, Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Breda Erdelja,
tel. 01/30-61-719, faks 01/30-61-748.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Mestna občina Ljubljana, Oddelek
za gospodarske, javne službe in promet,
Trg MDB 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, soba
404.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja Barjanske ceste – odsek od
Finžgarjeve do Ziherlove ulice v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Barjanska cesta - odsek od Finžgarjeve do Ziherlove ulice v Ljubljani.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Barjanska cesta – odsek od Finžgarjeve
do Ziherlove ulice v Ljubljani, in sicer:
– cesta,
– Barjanska cesta (odsek Mirje - Ziherlova)
– Finžgarjeva cesta (Riharjeva - Emonska),
– Zunanja ureditev
– Kanalizacija
– Vodovod
– Javna razsvetljava
– Semaforizacija križišča in prehoda za
pešce
– Plinovod
– Telekomunikacije - gradbena dela.
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:
Gradnja Barjanske ceste – odsek od
Finžgarjeve do Ziherlove ulice v Ljubljani,
in sicer:
– cesta
– Barjanska cesta (odsek Mirje - Ziherlova)
– Finžgarjeva cesta (Riharjeva - Emonska)
– Zunanja ureditev
– Kanalizacija
– Vodovod
– Javna razsvetljava
– Semaforizacija križišča in prehoda za
pešce
Plinovod
– Telekomunikacije - gradbena dela.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 3,992.000
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 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 120.000 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 Proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2007 in 2008 in zagotovljenih
sredstev JP VO-KA, JP Energetika, Elektra
in Telekom-a.
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 za dokazovanje navedenega 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, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.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 4,790.400 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
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v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
1,000.000 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
lll.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
trase AC, HC, glavne ali regionalne, lokalne
pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti
ne manjši od 4,790.400 EUR ali pri vsaj
dveh javnih naročilih, vsak v vrednosti ne
manjši od 2,500.000 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 gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje 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 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 (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov:
drobilnice, betonske baze, asfaltne baze, tesarske in železokrivske obrate, skladišča za
gradbeni material, delavnice in prostore za
mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno
tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča), zemljišča za dovozne poti in dostope
do gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno uporabljal med gradnjo, kadar postavitev
omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj
že pridobljenega zemljišča za gradnjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1 ) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-879/2006.
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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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 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 SI56 0126 1010 0000 114,
sklic na št. 10000-285121 pri Banki Slovenije v korist MOL, Mestni trg 1, Ljubljana, s
pripisom “za razpisno dokumentacijo Barjanska cesta”. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 104.17 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: 18. 4. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2007 ob 9. uri, MOL, OGJSP, Trg MDB 7,
Ljubljana.
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: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-1/07
Ob-7182/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-34-850,
faks 01/47-34-860.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka)-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov:: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova
40, 1000 Ljubljana, Slovenija, vložišče.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja dovozne ceste in komunalne infrastrukture za potrebe centra za
vodenje in kontrolo zračnega prometa na
Letališču Ljubljana–Brnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a)Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
Letališču Ljubljana–Brnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja dovozne ceste in komunalne
infrastrukture za potrebe centra za vodenje in kontrolo zračnega prometa na
Letališču Ljubljana–Brnik.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 45233227, glavni besednjak, dodatni
predmet(i): 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: izvedba
dela dovozne ceste in dela komunalne infrastrukture (vodovod, kanalizacija odpadnih
voda, elektroenergetski vodi, telekomunikacijski vodi, javna razsvetljava).
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 28. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 30.000 EUR z veljavnostjo najmanj
150 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz lastnih sredstev Kontrole zračnega prometa Slovenije d.o.o. in iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji,
morajo po ZJN-2 42/2 odstavku predložiti
dokazila, da niso storili kaznivih dejanja.
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 pre-
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stopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
III.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 4,000.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 1,000.000 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
III.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 pri
izvedbi ceste, dolžine vsaj 500 m skupaj s
komunalno infrastrukturo (vodovod, kanalizacija, elektro in TK vodi), kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture), pri vsaj treh naročilih v vrednosti ne manjši od 1,000.000 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
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov: odgovorni vodja del in kadre odgovorne za posamezna
dela (gradbena dela, dela na elektroenergetskih vodih, dela na telekomunikacijskih
vodih, dela na vodovodih, dela na kanalizaciji odpadnih voda ipd.) in odgovornih
za kakovost izvedenih del. Za odgovornega vodje del je potrebno ponudbi priložiti
potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu
in kratek življenjepis z navedbo strokovnih

referenc. Za vse ostale v prejšnjem odstavku navedene kadre morajo ponudniki v ponudbi priložiti kratek življenjepis z navedbo
strokovnih referenc.
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. 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: 438-0008/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 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 SI56: 02922-0254167737 pri
Novi Ljubljanski banki d.d. v korist Javno
podjetje Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., s pripisom “438-0008/07”. Tuji
ponudniki iz držav EU so oproščeni DDV,
zato plačajo ceno brez DDV, ki znaša 100,00
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: 3. 5. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
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 navzoce pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanasa na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da, lastna sredstva Kontrole zračnega
prometa Slovenije d.o.o. in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Javno podjetje Kontrola zračnega
prometa Slovenije d.o.o.
Ob-7183/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/471-26-01, +
386/1/471-21-12, faks + 386/1/471-16-37,
+ 386/1/471-29-78.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Sektor
za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/471-21-12, Ciril Pangršič, e-pošta:
faks +386/1/471-16-37, internetni naslov:
http://www.mors.si.
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 obrambo Republike Slovenije, Sektor za gos-podarjenje z
nepremičninami, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-21-12, Ciril
Pangršič, faks +386/1/471-16-37, internetni
naslov: http://www.mors.si/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, glavno vložišče, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: preureditev prostorov pridržanja z
dograditvijo sanitarij v vojašnici Franc Rozman Stane v Ljubljani in preureditev prijavnice v vojašnici barona Andreja Čeferina v
Postojni.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana in Postojna.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela na preureditvi prostorov pridržanja z dograditvijo sanitarij v vojašnici Franc Rozman
Stane v Ljubljani in preureditvi prijavnice
v vojašnici barona Andreja Čeferina v
Postojni.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vojašnica Franc Rozman Stane,
Ljubljana
1) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna
dela na preureditvi prostorov pridržanja z
dograditvijo sanitarij v vojašnici Franc Rozman Stane v Ljubljani.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo.
Sklop št. 2
Naslov: Vojašnica barona Andreja Čeferina v Postojni
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6) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna
dela na preureditvi prijavnice v vojašnici barona Andreja Čeferina v Postojni.
9) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: investicijsko vzdrževalna dela na preureditvi prostorov pridržanja z dograditvijo sanitarij v
vojašnici Franc Rozman Stane v Ljubljani
in preureditvi prijavnice v vojašnici barona
Andreja Čeferina v Postojni.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 60 koledarskih dni od uvedbe izvajalca
v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava o nekaznovanosti za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2,
– dovoljenje za opravljanje dejavnosti.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– seznam strokovnjakov v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo (prosimo, označite ustrezno(-a) okence(-a)): najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-41/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) 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:
10. 5. 2007 do 10. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 9.30.
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: 11. 5.
2007 ob 10.30, Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
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.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, Ljubljana, 1000 Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: www.gov.si/dkom, faks
+386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov:
www.gov.si/dkom, faks +386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 800111
Ob-7358/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel. 00386/1/241-71-79, v roke: Vinko
Sever, e-pošta: vinko.sever@cd-cc.si, faks
00386/1/241-72-72.
Internetni naslov naročnika: www.cdcc.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,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: CD-TS-VS-JN-1/07-G/luvl.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cankarjev dom, Prešernova 1, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža elektromotornih vlekov za scensko razsvetljavo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45300000.
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: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 7 pogonov za vleke vključno z elektroinstalacijami.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 22. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: navedeno je v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni posebnih zahtev.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
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. skupna cena
2. finančno stanje
3. kadri – število
4. kadri – izobrazba
5. Standard ISO 900

Ponderiranje

70
5
12
10
3

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:
26. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 3. 5. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 12. uri; naročnik, sejna soba, 1.
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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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 cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Cankarjev dom,
kulturni in kongresni center

Storitve
Št. 430-10/2007-13-0008110

Ob-6877/07

Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Strategija izgradnje žičniških sistemov v Republiki Sloveniji upoštevajoč predvsem naravne
danosti, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007, Ob-5337/07 se
popravi IV.3.4 in IV.3.8. točka in se pravilno
glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.8.) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 12. uri.
Ministrstvo za promet
Št. 61740-12/2004

Ob-7196/07

Popravek
Besedilo javnega naročila za Izdelavo
investicijske in projektne dokumentacije za
objekte kulturne dediščine: grad Borl, dvorec Dornava, grad Gradac, grad Vipolže,
grad Strmol, park Rimske Toplice (oznaka
javnega naročila: JN-2/2007), objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,
se popravi, kot sledi:
v točki II.1.5) se odstavek »Priprava projektne dokumentacije vključuje tudi izdelavo
geodetskega posnetka, pridobivanje projektnih pogojev in vložitev vloge za pridobitev
soglasij k projektu.« nadomesti z besedilom:
»Priprava projektne dokumentacije vključuje
tudi izdelavo geodetskega posnetka, pregled in analizo nosilnih konstrukcij (kakor je
razvidno iz vzorca pogodbe), pridobivanje
projektnih pogojev in vložitev vloge za pridobitev soglasij k projektu.«
točka III.1.2) se spremeni tako, da se
glasi: »Pogodbeno ceno bo naročnik plačal
v skladu s predračunom za vsak objekt kulturne dediščine posebej, in sicer za vsako
fazo projekta, na osnovi prejema pravilno
izstavljenega in s strani pogodbenih nadzornikov potrjenega računa, ki jo bo izvajalec
izstavil naročniku v 4 izvodih na podlagi potrjenega dokumenta o uspešni predaji predmeta posamezne faze naročniku. Vsakemu
posameznemu računu mora biti priložen
zahtevek za izplačilo v 2 izvodih.
Za obveznosti po tej pogodbi je skladno z 2. točko prvega odstavka 24. člena
Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06) plačilni rok 30. dan.
Plačilni rok začne teči naslednji dan po
prejemu popolnega zahtevka za izplačilo in
potrjenega računa (situacije). Kolikor je rok
plačila krajši od zahtevanega, se ponudba
izloči.«
v točki III.1.4) se zadnja alinea 1. točke
spremeni tako da se glasi: »najmanj dve
referenci za odgovornega vodjo projekta, za

pripravo projektne dokumentacije, ki je bila
narejena za objekt, ki je vpisan v register
nepremične kulturne dediščine, v vrednosti najmanj 42.000 EUR (10,064.880 SIT)
brez DDV.«
v točki III.1.4) se zadnji odstavek izbriše
in nadomesti z besedilom: »V primeru, da
ponudnik oddaja ponudbo za sklop 1, 3 ali
6 mora ponudnik zagotoviti tudi:
– vodjo konservatorsko-restavratorskih
raziskav, ki mora imeti najmanj univerzitetno izobrazbo konservatorske oziroma restavratorske smeri.
Dokazilo: ponudnik ponudbi za posamezni sklop priloži:
– življenjepis (CV) vodje konservatorsko restavratorskih del, osebno podpisan
s strani vodje in z žigom potrjen s strani
ponudnika,
– fotokopije spričeval, iz katerih je razvidna dosežena strokovna izobrazba,
– izjavo vodje konservatorsko-restavratorskih raziskav, da v zadnjih 5 letih pred
oddajo ponudbe ni bil kaznovan za kazniva
dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične
osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
ali pranje denarja.
Vodja konservatorsko restavratorskih
raziskav mora podpisati izjavo D/24, da dovoljuje razpolagati s svojimi osebnimi podatki za namene preverjanja resničnosti izpolnjevanja zahtevanih pogojev.
– v točki III.1.4) se doda naslednje besedilo:
V primeru, da ponudnik oddaja ponudbo
za sklop 6 mora ponudnik zagotoviti tudi:
– odgovornega projektanta za izdelavo
načrtov krajinske arhitekture, ki mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj končana Biotehniška fakulteta
in pridobljen naziv univerzitetnega diplomiranega inženirja krajinske arhitekture;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj kot odgovorni projektant za izdelavo načrtov krajinske arhitekture;
– v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe
ni bil kaznovan za kazniva dejanja hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine
pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje
daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril
za nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese
Evropskih skupnosti ali pranje denarja;
– opravljen strokovni izpit po ZGO-1,
– vpisan v imenik Zbornice za arhitekturo
in prostor Slovenije,
– najmanj ena referenca za odgovornega projektanta za izdelavo načrtov krajinske
arhitekture, v vrednosti najmanj 10.000 EUR
(2,396.400 SIT) brez DDV.
– v točki III.2.3.) se besedilo v drugem
odstavku: »ki je razglašen za kulturni spomenik« nadomesti z besedilom: »ki je vpisan v register nepremične kulturne dediščine.«
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– točka IV 3.3.) Rok za sprejemanje zahtevkov za razpisno dokumentacijo se podaljša na 28. 3. 2007 do 12. ure.
– točka IV 3.4.) Rok za sprejemanje
ponudb se podaljša na 29. 3. 2007 do
10. ure.
V celotnem besedilu razpisa se poimenovanje »grad Bori« popravi v »Grad Borl«.
Ministrstvo za kulturo
Ob-6899/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-61, v
roke: Marijana Nikšič Zorko, e-pošta: marijana.niksic-zorko@ptuj.si, faks 02/748-29-98.
Internetni naslov naročnika: www.ptuj.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,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje občinskih cest, ulic,
pločnikov in trgov v Mestni občini Ptuj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01
Glavni kraj izvedbe: območje Mestne
Občine Ptuj.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje občinskih cest, ulic, pločnikov in trgov v Mestni občini Ptuj čez
vso leto.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90315100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vzdrževanje lokalnih cest v MO
Ptuj
1) Kratek opis: vzdrževanje lokalnih cest
v MO Ptuj v vseh letnih časih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90315100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Vzdrževanje krajevnih cest v MO
Ptuj
1) Kratek opis: vzdrževanje krajevnih
cest v MO Ptuj v vseh letnih časih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90315100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
31. 12. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Vzdrževanje ulic, pločnikov in
trgov v MO Ptuj
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1) Kratek opis: vzdrževanje ulic, pločnikov in trgov v MO Ptuj v vseh letnih časih.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90315100.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še deset dni po
preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da bo skupina ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega
javnega naročila, bo morala predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem
bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: 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 njegov zakoniti zastopnik
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
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, 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. 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 sub
jekta.
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.
3. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona ta-
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kšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani
posebne organizacije, da bi lahko v državi, v
kateri imajo svoj sedež, opravljali storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Minimalne tehnične zahteve:
– 1 stroj za talne označbe, 1 rezkar za
asfalt (priključek za rovokopač), 1 prikolica
s prometno signalizacijo za intervencije s
samostojnim izvorom energije, 1 poltovorno
vozilo s kabino za 5 oseb z vso opremo za
bolj zahtevna dela na vzdrževalno enoto
(pregledniška vozila so izvzeta), 1 tovorno vozilo 9 -12 ton nosilnosti, 1 unimog ali
traktor s priključki za košnjo, 1 rovokopač, 1
valjar teže do 1500 kg, 2 avtomatska posipalca za mokro soljenje s kapaciteto 1 m3/20
km (opomba: v roku 6 mesecev po sklenjeni
pogodbi se obveže, da bo vse avtomatske
posipalce po zgornjem kriteriju opremil z
merilci dejanskega posipa (elektronika)),
1 stroj za rezanje asfalta (globina reza do
15 cm), 2 kosilnici (nahrbtni), 1 motorna
žaga, 1 pregledniško vozilo z vso opremo,
ki je predpisana za opravljanje pregledniške
službe za najnujnejše vzdrževalne ukrepe
(opomba: na zahtevo naročnika je v roku
6 mesecev po sklenitvi pogodbe izvajalec
dolžan vsa pregledniška vozila opremiti s
sistemom za spremljanje vozil), 4 vlečni posipalci, 5 snežnih plugov.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IIl.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: 14. 1. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 4.
2007 ob 11. uri; Mestna občina Ptuj.
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:
7. 3. 2007.
Mestna občina Ptuj

Ob-6900/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-29-61, v
roke: Marijana Nikšič Zorko, e-pošta: marijana.niksic-zorko@ptuj.si, faks 02/748-29-98.
Internetni naslov naročnika: www.ptuj.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,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje zelenih površin, ulic,
trgov in pločnikov v mestu Ptuj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01
Glavni kraj izvedbe: Mesto Ptuj.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje zelenih površin, ulic, trgov
in pločnikov v mestu Ptuj.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90315100.
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:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
od skupne pogodbene vrednosti. Veljavnost
bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še deset dni po
preteku roka za dokončno izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: v primeru, da bo skupina
ponudnikov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo morala predložiti
pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem bodo natančno opredeljene naloge
in odgovornost posameznih ponudnikov za
izvedbo naročila. Ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: 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 njegov zakoniti zastopnik
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
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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, 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. 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 sub
jekta.
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.
3. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
dejavnosti na podlagi posebnega zakona
takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti
člani posebne organizacije, da bi lahko v
državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Minimalna potrebna tehnična oprema:
– Parkovni traktor za košnjo trave (1
kos), motorne kosilnice (4 kose), traktor s
prikolico, motokultivator, rahljalnik trave,
motorna žaga, cisterna za zalivanje, stroj
za čiščenje ulic.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 2. 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: do 14. 1. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 4.
2007 ob 10. uri; Mestna občina Ptuj.
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:
7. 3. 2007.
Mestna občina Ptuj
Ob-6921/07
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.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Praetor d.o.o., v roke: Uroš Škufca, e-pošta:
uros.skufca@praetor.si, internetni naslov:
www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa ulica 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Praetor d.o.o., v roke: Uroš Škufca,
e-pošta: uros.skufca@praetor.si, internetni
naslov: www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: tisk.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavna kraj izvedbe: ni določen.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 8.
Trajanje okvirnega sporazuma: 2 leti.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 300.000 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve tiska publikacij in drugih gradiv
za potrebe naročnika.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78100000.
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:
Javno naročilo obsega:
– tiskovine za potrebe dogodkov in promocijske dejavnosti naročnika,
– tiskanje map, blokov, publikacij, brošur, zbornikov, poročil, knjižic, plakatov, rokovnikov, koledarjev, namiznih koledarjev z
dotisom, kuvert raznih formatov z dotiskom,
dopisnega papirja, vizitk in vse ostale vrste
in oblike tiska,
– druge spremljajoče storitve, povezane
s predmetom javnega naročila.
Količino in vrsto posameznega tiska je
vnaprej objektivno nemogoče navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in
se ne zavezuje posameznemu kandidatu
oddati določene količine storitve. Ocenjena
vrednost naročila je zgolj ocena porabe in
ni omejitveni faktor za trajanje okvirnega
sporazuma.
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: kandidati, s katerimi bo sklenjen okvirni sporazum, bodo morali v 10 dneh po podpisu
pogodbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla
v višini 5.000 EUR z veljavnostjo do konca
veljavnosti okvirnega sporazuma.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik plača račun 30. dan
od prevzema posamezne naročene storitve,
šteto od dneva prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe,
morajo partnerji v ponudbi predložiti pogodbo 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:
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.
Ad 1) posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom prijave podal lastno
izjavo, da kandidat (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ad 2) posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je kandidat s podpisom prijave podal lastno izjavo,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat je v preteklih 3 letih (2004,
2005 in 2006) izvedel naročila v skupni vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV s področja predmeta tega naročila. Naročnik bo
izpolnjevanje tega pogoja preveril v obrazcu
A4 Prijava, točka 1.6 Reference.
2. Roki in specifikacije izvedbe posameznega naročila bodo določeni za posamezno konkretno naročilo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: merila bodo določena v
razpisni dokumentaciji.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: UVI 06/2007.
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:
15. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna
dokumentacija je na voljo na naslovu
www.uvi.gov.si, katalog informacij javnega
značaja, točka 2.f.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 3. 2007.
Urad Vlade za informiranje
Ob-7120/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Helena Pleslič, tel. 01/300-99-22, 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).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel.
01/300-99-67.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: prevajalske in lektorske storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 11.
Glavni kraj izvedbe: področje RS.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba pisnih in konsekutivnih prevajalskih storitev, izvedba lektorskih storitev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: angleški jezik
1) Kratek opis: prevod v angleški jezik,
prevod iz angleškega jezika, lektoriranje,
konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 39.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: nemški in francoski jezik
1) Kratek opis: prevod v nemški in francoski jezik, prevod iz nemškega in francoskega jezika, lektoriranje, konsekutivno
prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: italijanski in španski jezik
1) Kratek opis: prevod v italijanski in
španski jezik, prevod iz italijanskega in
španskega jezika, lektoriranje, konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.

Sklop št. 4
Naslov: madžarski jezik
1) Kratek opis: prevod v madžarski jezik,
prevod iz madžarskega jezika, lektoriranje,
konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: češki in slovaški jezik
1) Kratek opis: prevod v češki in slovaški
jezik, prevod iz češkega in slovaškega jezika, lektoriranje, konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: ruski jezik
1) Kratek opis: prevod v ruski jezik, prevod iz ruskega jezika, lektoriranje, konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 13.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: hrvaški jezik
1) Kratek opis: prevod v hrvaški jezik,
prevod iz hrvaškega jezika, lektoriranje,
konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 8.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: srbski jezik
1) Kratek opis: prevod v srbski jezik, prevod iz srbskega jezika, lektoriranje, konsekutivno prevajanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74831300.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– 4.000 tiskanih strani za pisne pre
vode,
– 4.000 tiskanih strani za lektoriranje,
– 400 ur konsekutivnega prevajanja,
– 400 ur za konsekutivno prevajanje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe ni
zahtevano.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik financira javno
naročilo iz lastnih sredstev. Plačilo opravljenih storitev bo izvedeno v skladu s plačilnimi
pogoji iz vzorca pogodbe (na osnovi izstavljenih računov v roku 60 dni).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik lahko predloži
samostojno ponudbo ali ponudbo skupine
gospodarskih subjektov, kjer nastopa kot
partner za posamezni razpisani sklop ali
več sklopov.
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 za sodelovanje v skladu z določili 42. člena ZJN-2, sposobnost
za opravljanje poklicne dejavnosti v skladu
z določili 43. člena ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Obrazen BON-1/P, ki odraža zadnje dejansko stanje.
Zahtevan bonitetni razred za poslovno
uspešnost 3, za finančno stabilnost C.
Bančno potrdilo za vse transakcijske račune o solventnosti za zadnje 6-mesečno
obdobje z zahtevo, da ponudnik vtem obdobju ni imel blokade posameznega računa.
Potrjena izjava, da ima ponudnik plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajlcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
seznam najvažnejših opravljenih istovrstnih
storitev v zadnjih treh letih, skupaj vrednostno enakovrednih ali večjih od ponudbe po
tem javnem naročilu z dokazili (reference
naročnikov). Za primernost ponudbe mora
ponudnik zagotoviti vsaj eno referenco iz
strokovnega področja cestnega prometa, telekomunikacij, gradbeništva ali cestogradnje
v obdobju zadnjih 3 let.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000055/2007.
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:
4. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25,04 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski obliki (PDF) je
brezplačna. Kolikor želi zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki, mora predhodno vplačati 25,04 EUR na
TRR naročnika št. 06000-0112292446 pri
Banki Celje d.d. Zahtevo za razpisno dokumentacijo se posreduje na elektronski naslov: nabava@dars.si ali po telefaksu št.
01/300-98-78.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 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: 7. 5.
2007 ob 13. uri; DARS d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Ljubljana, sejna soba
klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov potrebujejo za zastopanje pisno pooblastilo.
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:
8. 3. 2007.
DARS d.d.
Št. 2007/000019
Ob-7122/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavlica 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tomaž Sihur, v roke:
Tomaž Sihur, tel. 03/565-43-60, e-pošta:
obcina.hrastnik@hrastnik.si,
faks
03/564-40-41.
Internetni
naslov
naročnika:
www.hrastnik.si/obcina.
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:
– okolje,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: letno vzdrževanje lokalnih cest in
javnih poti v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
letno vzdrževanje lokalnih cest in javnih
poti v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45259000.
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: 51.600
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
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 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 ponudnika o registraciji podjetja, katere predmet je v razpisu;
2. izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi
dejanj v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– podkupovanjem,
– goljufijo ali poslovno goljufijo,
– goljufija zoper finančne interese evropskih skupnosti
– pranjem denarja;
3. izjava, da ponudnik ni uveden oziroma ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar je opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
4. izjava ponudnika, da ima poravnane
davke in prispevke.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. dokazilo, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini
najmanj trikratne vrednosti naročila in da
transakcijski račun v zadnjih 6 mesecih pred
objavo tega naročila ni bil blokiran; dokazilo
bon 1, bon 2 ali bilance stanja, ter potrdila o
plačilni sposobnosti ali druga enakovredna
dokazila; dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma odpiranja;
6. izjava, da ima v celoti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev
oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz
predhodnih postopkov javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. ponudnik mora imeti najmanj dve referenci za istovrstna dela v zadnjih treh letih;
dokazilo sta priloženi najmanj dve pogodbi,
sklenjeni za istovrstna dela v zadnjih treh
letih;
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8. izjavi o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih;
9. dokazilo o vpisu v imenik IZS RS za
ključno osebje;
10. izjava o odzivnem času, ki v primeru intervencije ne sme biti daljši od 2 ur
od prejema obvestila o nujni intervenciji.
ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. najnižja cena/ponudbeno ceno x 80 80
2. usposobljenost
20
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-3/2007.
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:
3. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo pred prevzemom dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
7. 5. 2007 ob 11. uri; Občina Hrastnik; sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osebe, prisotne na odpiranju lahko dajejo izjave, če se izkažejo 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.
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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Občina Hrastnik
Ob-7123/07
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.
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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: priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih cest in družbeno-ekonomsko
vrednotenje strokovnih podlag.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
priprava strokovnih podlag za izvajanje
nalog upravljanja, varstva in vzdrževanja
državnih cest in družbeno-ekonomsko
vrednotenje strokovnih podlag.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil: glavni besednjak, glavni predmet:
74000000.
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: priprava strokovnih podlag za izvajanje nalog
upravljanja, varstva in vzdrževanja državnih
cest in družbeno-ekonomsko vrednotenje
strokovnih podlag.
Ocenjena vrednost brez DDV: 556.416,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
360 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice.
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.
111.2.1) 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 drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
7. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
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:
9. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 4305-10/2007
Ob-7357/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI – 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Lidia Jurše, tel. +386/2/234-14-36, e-pošta:
lidia.jurse@azp.si, faks +386/2/234-14-52.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.azp.si.
Dodatne informacije 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) toki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: študija izvedljivosti nove železniške povezave Trst–Divača (CROSS-5), Interreg III/A.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija
(Trst–Divača).
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je izdelava
Študije izvedljivosti nove železniške povezave Trst–Divača, ob izvajanju Odločbe 884/2004/ES (CROSS-5), v okviru Programa pobude Skupnosti Interreg III/A
Slovenija – Italija, Prednostna naloga 1,
Ukrep 1.2, Aktivnost 1.2.1.
Študija izvedljivosti bo izvedena v dveh
ločenih delovnih fazah, in sicer:
– prva faza: posodobitev nekaterih že
opravljenih analiz v okviru predhodne študije
izvedljivosti za odsek Benetke–Trst–Ljubljana (oktober 2000).
Po zaključku te faze bo – skupaj s slovenskimi organi in skupino za institucionalno
usklajevanje in spremljanje – opre-deljen
koridor, znotraj katerega bodo v drugi fazi
preučene možne rešitve poteka trase (največ dve) nove železniške povezave;
– druga faza: študija možnih tras vzdolž
koridorja, opredeljenega v prvi fazi, in izvedba nadaljnjih analiz za potrditev izvedljivosti
posega v zvezi z vidiki prometnega, prostorskega, okoljskega, hidrogeološkega, gospodarskega in finančnega značaja.
Ob zaključku druge faze bo skupaj s
slovenskimi organi in skupino za institucionalno usklajevanje in spremljanje izbrana
tista rešitev oziroma trasa, ki bo kar najbolj
ustrezala potrebam nove železniške povezave Trst–Divača.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.22.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je izdelava
Študije izvedljivosti nove železniške povezave Trst–Divača, ob izvajanju Odločbe
884/2004/ES (CROSS-5), v okviru Pro-gra-

ma pobude Skupnosti Interreg III/A Slovenija – Italija, Prednostna naloga 1.
Ocenjena vrednost brez DDV: med
12,040.000 in 13,072.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 12. 3. 2007, zaključek 25. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
v višini najmanj deset odstotkov (10%) vrednosti ponudbe brez davka na dodano vrednost (DDV). Garancija za resnost ponudbe
mora veljati najmanj 120 dni od roka za
oddajo ponudb.
Garancijo za dobro izvedbo del mora
uspešen ponudnik priskrbeti v roku 10 dni
po podpisu pogodbe, skupaj z dvema lastnima bianco menicama s pooblastilom za
izpolnitev, kot zavarovanje plačil podizvajalcem. Garancija za dobro izvedbo del predstavlja 10% pogodbene vrednosti z davkom
na dodano vrednost (DDV).
Garancijo za zadržan znesek denarja, ki
zagotavlja kritje v znesku druge polovice zadržanega denarja, ki se zadrži za popravilo
napak, ki nastanejo v pogodbenem obdobju
in za izvedbo preostalih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Plačilo vmesne situacije bo izvedeno 60.
dan, ko naročnik prejme situacijo in jo tudi
potrdi.
Plačilo končne situacije 60. dan, ko naročnik prejme potrdilo o dokončanju.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
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:
Osnovna sposobnost ponudnika (42.
člen ZJN-2):
Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja vsakega kandidata ali ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, prav-nomočno obsojen zaradi naslednjih kazni-vih
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, v nadaljnjem
besedilu: Kazenski zakonik):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril,
jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik dokaže izpolnjevanje osnov-ne
sposobnosti tako, da predloži lastno izjavo,
da ni storil dejanj iz prejšnjega odstavka.
Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
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Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja ponudnika, ki:
a) je v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz
drugih razlogov upravlja sodišče, je opustil
poslovno dejavnost ali je v katerem koli podobnem položaju;
b) je proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi;
c) je bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem;
d) je storil veliko strokovno napako iz
področja predmeta javnega naročila, ki mu
je bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji;
Za dokazovanje zgoraj naštetih pogo-jev,
mora ponudnik podati lastno izjavo.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo, da ima plačane vse zapadle obvez-nosti
do podizvajalcev v predhodnih posto-pkih
javnega naročanja.
Ponudnik mora izpolnjevati pogoje za
opravljanje poklicnih dejavnosti iz 43. člena
ZJN-2.
Tuji ponudniki morajo predložiti dokazi-la
v skladu s predpisi države članice, v kateri
so registrirali dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
Potrdilo ne sme biti starejše od 3 mesecev od datuma objave javnega razpi-sa v
Uradnem listu RS.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju 6 mesecev pred predložitvijo
ponudbe.
Kolikor bo ponudnik za zagotovitev finančnih virov za potrebe tega javnega naročila najel kreditna sredstva, mora predložiti
izjavo banke, da je pripravljena kreditirati
ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izvedba vsaj 1 primerljivega projekta
po vsebini del s področja železniške pro-metno-gradbene stroke, v zadnjih 7 letih.
– Seznam referenc ponudnika oziroma
izvajalcev v skupnem nastopu (Joint Venture) s področja predmeta javnega naročila,
izvedenih v zadnjih sedmih letih in referenčne izjave naročnikov.
– Seznam referenc podizvajalcev (velja
enako kot za ponudnika) s področja predmeta javnega naročila v zadnjih sedmih letih, kolikor jih ponudnik v ponudbi navaja
(Razpisni obrazec št. 5).
Dokazila o ustreznih kadrovskih po
gojih:
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake, ki izpolnjujejo pogoje določene
v Zakonu o javnih naročilih in ZGO-1 in so
potrebni za izvedbo javnega naročila vendar
najmanj:
1. dveh strokovnjakov z ustrezno izobrazbo s področja transportne ekonomije
oziroma izdelave investicijske dokumentacije;
2. enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja železniške prometne tehnologije;
3. dva strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja PVO;
4. enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja geologije;
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5. enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja geomehanike;
6. enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja hidrologije;
7. dva strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja in gradnje tunelov;
8. dva strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja zgornjega ustroja
železniških prog;
9. dva strokovnjaka z ustrezno izobrazbo
s področja projektiranja spodnjega ustroja
železniških prog;
10. enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja SVTK;
11. enega strokovnjaka z ustrezno izobrazbo s področja VM in EE;
Zahteve za kader v zadnjih 5 letih:
– Vsi zgoraj navedeni strokovnjaki, morajo imeti vsaj dve referenci s področja zahtevane stroke kot projektanti, na projektih, ki
so primerljivi razpisanemu po vrsti obsegu in
kompleksnosti.
Dokazilo: spisek strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedba njihovih referenc s področja predmeta
javnega naročila, prikazana z referenčnim
potrdilom naročnika.
Ponudnik mora predložiti spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navesti njihove reference s področja
predmeta javnega naročila. (Razpisni obrazec št. 6)
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da, Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1in 14/05) in
Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1), Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno: da, usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

1. Najnižja cena
2. Rok izvedbe

Ponderiranje

80%
20%

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. 3. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35.946 SIT.
Cena: 150 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
0100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 5. 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ponudbe: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 12. uri, Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da, Programa pobude Skupnosti Interreg
III/A Slovenija – Italija, Prednostna naloga 1,
Ukrep 1.2, Aktivnost 1.2.1.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, SI 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta:
azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427.
Internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
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:
12. 3. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 6/34-2743
Ob-7359/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogodbeni prevozi – PLC Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 04.
Glavni kraj izvedbe: Mesto LjubljanaPLC (poštno logistični center) Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
pogodbeni prevozi – prevzem in dostava
paketov na območju mesta Ljubljana.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64121200.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
33.800 paketov/10 vozil mesečno.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 12.500 €,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 12.500 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v roku
30 dni od izdaje računa.
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:
P 1 Potrdilo o nekaznovanosti.
P4 Ponudnik mora razpolagati vsaj z desetimi vozili, ki ustrezajo pogojem naročnika, kar dokaže z listinami, ki so opisane v
tehničnih zahtevah vozila oziroma ponudnik
priloži k ponudbi izjavo, da bo v primeru
izbora najkasneje v roku 30 dni od podpisa
pogodbe nabavil oziroma zagotovil vozila za
izvajanje prevozov, katera bodo popolnoma
izpolnjevala zahteve naročnika iz razpisne
dokumentacije.
P 5 Izbrani ponudnik mora ob podpisu
pogodbe naročniku dostaviti seznam voznikov, ki bodo opravljali dostavo in prevzem
pošiljk ter prevoz paketov, da se jim bo izdalo dovoljenje za vstop v poslovne prostore.
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:
P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti.
P 3 Ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v
kateremkoli podobnem položaju. Ponudnik
predloži izjavo.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 20-2007/JNS.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 18. 4. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 29. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 16. 4. 2007 ob
12.30 uri v prostorih Pošte Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/34-2743
Ob-7362/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: darja.ferlinc@posta.si.
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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 ga je določil
naročnik: vzdrževanje vozil Renault in Fiat
– 8 lokacij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: po seznamu.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
1.1 za vzdrževanje vozil Renault:
1.39 Trebnje 10 LDV;
1.2 za vzdrževanje vozil Fiat:
2.7 Postojna 3 LDV;
2.15 Lenart v Slov. Goricah 1 SDV;
2.18 Maribor 10 LDV, 3 SDV in 4 OV;
2.27 Krško 1 LDV in 1 SDV;
2.28 Nova Gorica 5 LDV;
2.29 Tolmin 4 LDV;
2.31 Kranj 16 LDV in 1 SDV.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vzdrževanje vozil Renault – lokacija Trebnje
1) Kratek opis:
1.1 za vzdrževanje vozil Renault:
1.39 Trebnje 10 LDV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 5.
2007, zaključek 28. 2. 2009.
Sklop št. 2
Naslov: Vzdrževanje vozil Fiat – 7 lokacij
1) Kratek opis:
1.2 za vzdrževanje vozil Fiat:
2.7 Postojna 3 LDV;
2.15 Lenart v Slov. Goricah 1 SDV;
2.18 Maribor 10 LDV, 3 SDV in 4 OV;
2.27 Krško 1 LDV in 1 SDV;
2.28 Nova Gorica 5 LDV;
2.29 Tolmin 4 LDV;
2.31 Kranj 16 LDV in 1 SDV.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 5.
2007, zaključek: 28. 2. 2009.
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 za vzdrževanje vozil Renault:
1.39 Trebnje 10 LDV;
1.2 za vzdrževanje vozil Fiat:
2.7 Postojna 3 LDV;
2.15 Lenart v Slov. Goricah 1 SDV;

2.18 Maribor 10 LDV, 3 SDV in 4 OV;
2.27 Krško 1 LDV in 1 SDV;
2.28 Nova Gorica 5 LDV;
2.29 Tolmin 4 LDV;
2.31 Kranj 16 LDV in 1 SDV.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 5. 2007, zaključek 28. 2. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2.080 €,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 2.080 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo račun plačal v roku
30 dni od izdaje računa.
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.
Opišite posebne pogoje:
P 1 Potrdilo o nekaznovanosti.
P 4 Izjava ponudnika, da bo zagotovil
elektronski prenos podatkov o stroških vzdrževanja v informacijski sistem naročnika.
P 5 Ponudnik mora k ponudbi priložiti
uradne cenike za doplačila pri prevozu poškodovanega vozila, rezervne dele, tehnične preglede in storitve pranja vozil.
P 6 Ekskluzivni zastopnik za znamko vozila mora predpisati najnižje popuste (enkratne in skupne – vrednostna tabela) za
rezervne dele in vzdrževalna dela ter najvišje dovoljene cene za rezervne dele in
vzdrževalna dela za naročnika, upoštevaje
celoletnega prometa, ki ga Pošta Slovenije,
d.o.o. ustvarja na ravni države. Pooblaščeni
serviserji se ne bodo dogovarjali z ekskuzivnim zastopnikom za znamko vozil glede
najnižjih popustov za rezervne dele. Glede na obseg prometa, ki ga ustvarja Pošta
Slovenije, pričakujemo, da bo ekskluzivni
zastopnik postavil mejnik najnižjih ugodnosti
po posameznih lokacijah za pooblaščene
serviserje na področju RS, posamezni pooblaščeni serviserji pa lahko ponudijo tudi
več ugodnosti.
P 7 Izjava ponudnika, da bo brezplačno
hranil rabljene pnevmatike, v primeru, da
jih je menjal.
P 8 Izjava ponudnika, da bo zagotovil
brezplačno deponiranje in odstranitev neuporabnih delov, olj in pnevmatik.
P 9 Ponudnik mora razpolagati z vlečnim
vozilom z nosilnostjo nad 31 in zagotavljati
storitev vleke 24 ur, če ponuja vzdrževalne
storitve za lokacije, ki imajo več kot 15 vozil.
Ponudnik mora kot dokazilo predložiti kopijo
veljavnega prometnega dovoljenja ali izjave
o ustreznosti in tehnični brezhibnosti vlečnega vozila ali kopijo drugega ustreznega dokumenta, ki vsebuje podatke o vozilu (npr.
Potrdilo o skladnosti za posamično odobreno vozilo ipd.).
P 10 Izjava, da ponudnik razpolaga z
vsaj 4 dvigali nosilnosti najmanj 2,5 t in 1
dvigalom nosilnosti najmanj 3 t, če ponuja
vzdrževalne storitve za lokacijo z več kot
15 vozil.
P 11 Ponudnik mora imeti organizirano svoje poslovanje v skladu s standardom
SIST EN ISO 9000, če ponuja vzdrževalne
storitve za lokacijo z več kot 15 vozil. Kot dokazilo je potrebno k ponudbi priložiti kopijo
pridobljenega certifikata.
Če je ponudnik sodeloval v postopku
oddaje naročil za vzdrževanje vozil Pošte
Slovenije v letu 2006 po odprtem postopku
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in/ali postopku s pogajanji, zgoraj navedenih
dokazil ne prilaga k ponudbi kolikor jih je že
predložil v prejšnjih dveh razpisih.
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:
P 2 Sposobnost za opravljanje poklicne
dejavnosti.
P 3 Ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije in
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v
kateremkoli podobnem položaju. Ponudnik
predloži izjavo.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. višina popusta v % na uradni
cenik za rezervne dele
po segmentih
2. cena vzdrževanja vozil
3. cena poškodovanega vozila
4. cena najema nadomestnega
vozila
5. širina področja, ki ga pokriva
po lokacijah

55
20
10
10
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 18-2007/JNS.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 024 – 026633 z dne 4. 2. 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:
15. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 18. 4. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 6-32/2505/1-07
Ob-6890/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, e-pošta:
darja.ferlinc@posta.si, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: pogonsko gorivo 2007 in 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava pogonskega goriva v letu 2007 in 2008, in
sicer v okvirnih letnih količinah:
1. 1.500.000 I neosvinčen motorni bencin,
2. 1.800.000 I plinsko olje D-2.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23111200.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 82,266.500 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena goriva
2. cestna oddaljenost
od poštne poslovalnice

Ponderiranje

75
25

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 84-2006/JNS.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 194-206119 z dne 11. 10. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 198-210273
z dne 17. 10. 2006.
Št. naročila: 84/JNS
Naslov: Pogonsko gorivo za dve leti
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OMV
Slovenije d.o.o., Ferrarska 7, 6000 Koper,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
227,055.540,25 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 84/JNS
Naslov: Pogonsko gorivo za dve leti
V.1) Datum oddaje naročila: 4. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol
d.d., Dunajska 50, 1527 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
595,609.463,67 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 3. 2007.
Pošta Slovenije
Ob-6901/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Albin Pintar, e-pošta: albin.pintar@ki.si.
Internetni naslov naročnika: www.ki.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: raziskovalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: računalniško vodeni sistem za določevanje teksturalnih in adsorpcijskih lastnosti katalizatorjev in trdnih materialov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Hajdrihova 19, 1000
Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izbrani ponudnik bo dobavil računalniško
vodeni sistem za določanje teksturalnih
in adsorpcijskih lastnosti katalizatorjev
in trdnih materialov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33253000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 79.200 EUR brez 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 zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-OPR-6/06.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: JN-OPR-6/06
Naslov: Računalniško vodeni sistem za
določevanje teksturalnih in adsorbcijskih lastnosti katalizatorjev in trdnih materialov
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SYLAB Gerate GmbH, Tullnerbachstrasse
61-65, Neupurkersdorf, AT-3011 Avstrija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
79.200 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: Kemijski inštitut Ljubljana,
Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
internetni naslov: www.ki.si.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 3. 2007.
Kemijski inštitut Ljubljana

Storitve
Ob-6782/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana,
kontaktna(-e) točka(-e): Služba za javna

naročila, v roke: tajništvo službe za javna
naročila, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
www.mju.gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mju.gov.si.
1.2) 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: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6a.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje storitve zavarovanja premoženja
in premoženskih interesov po naslednjih
vrstah zavarovanja:
– sklop 1: požarno zavarovanje,
– sklop 2: strojelomno zavarovanje,
– sklop 3: zavarovanje vlomskih nevarnosti in ropa,
– sklop 4: zavarovanje civilne odgovornosti,
– sklop 5: potresno zavarovanje,
– sklop 6: zavarovanje stekla,
– sklop 7: temeljne nevarnosti za požarno zavarovanje.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.30.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,507.932,66 EUR s 6,5% DPZP.
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: 534-117/2005 oznaka ODZAV-36/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S109-116740 z dne 10. 6. 2006, Uradni list RS, št. 62-63 z dne 16. 6. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S150-162243
z dne 9. 8. 2006, Uradni list RS, št. 85-86 z
dne 11. 8. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S176-186866
z dne 22. 9. 2006, Uradni list RS, št. 98 z
dne 22. 9. 2006.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov:
– sklop 1: požarno zavarovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-47-200,
internetni naslov: http://www.triglav.si, faks
+386/1/23-01-393.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila:
483.022,88 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov:
– sklop 2: strojelomno zavarovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2507
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/233-24-42,
internetni naslov: http://www.zav-mb.si/,
faks +386/2/233-25-23.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
442.365,04 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov:
– sklop 3: zavarovanje vlomskih nevarnosti in ropa
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Adriatic Slovenica d.d. Koper,
PE Ljubljana, Dunajska cesta 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-92-200, internetni naslov: http://www.adriatic-slovenica.si/, faks +386/1/30-92-222.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
216.779,52 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov:
– sklop 4: zavarovanje civilne odgovornosti.
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-47-200,
internetni naslov: http://www.triglav.si, faks
+386/1/23-01-393.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,946.438,16 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov:
– sklop 5: potresno zavarovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.

V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-47-200,
internetni naslov: http://www.triglav.si, faks
+386/1/23-01-393.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
277.165,75 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov:
– sklop 6: zavarovanje stekla
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, 2507
Maribor, Slovenija, tel. +386/2/233-24-42,
internetni naslov: http://www.zav-mb.si/,
faks +386/2/233-25-23.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
131.052,98 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 430-117/2005
Naslov: Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov za potrebe državnih
organov
– sklop 7: temeljne nevarnosti za požarno zavarovanje
V.1) Datum oddaje naročila: 12. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-47-200,
internetni naslov: http://www.triglav.si, faks
+386/1/23-01-393.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11.108,33 EUR s 6,5% DPZP.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 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: 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, epošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-18-83,
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internetni naslov: http://mju.gov.si/, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 3. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 6-32/2553/1-07
Ob-6891/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Pošta Slovenije, Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-41, e-pošta:
darja.ferlinc@posta.si, faks 02/449-23-79.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: na 71 lokacijah po
Sloveniji.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje vozil po sklopih:
1. sklop: 41 lokacij za vozila znamke Renault,
2. sklop: 26 lokacij za vozila znamke
Fiat,
3. sklop: 2 lokaciji za vozila znamke Mercedes Benz in
4. sklop: 2 lokaciji za vozila znamke MAN
za obdobje dveh let.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50110000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 622,000.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
a) Nobene ponudbe ali nobene ustrezne
ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. višina popusta v% na
uradni cenik za rezervne
dele po segmentih
2. cena vzdrževanja vozil
3. cena prevoza
poškodovanega vozila
4. cena najema nadomestnega
vozila
5. širina področja, ki ga pokriva
po lokacijah

55
20
10
10
5

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 024-026633 z dne 4. 2. 2006.
Obvestilo o naročilu:: 2006/S 182-193665
z dne 23. 9. 2006.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: RSL
d.o.o., Levec 56c, 3301 Petrovče, Slo
venija.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
11,506.072 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtotehnika Celje, Bežigrajska 13, 3000 Celje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,458.888 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žgajner – Ž.I.S. d.o.o., Zg. Degonje 36a, 3250
Rogaška Slatina, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,209.320 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoservis Strašek d.o.o., Krtnice 15, 3241 Podplat, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,952.592 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Trgo
ABC d.o.o., Istrska cesta 12, 6000 Koper,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
21,860.312 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Novak
SPC d.o.o., Cesta na Polane 1, 6210 Sežana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,497.264 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: PSC
d.o.o., Poljubin 89f, 5220 Tolmin, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
29,222.072 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Rufac
d.o.o., Ob Mahovniški 3, 4226 Žiri, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,591.496 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtoservis Blatnik d.o.o., Vodotučine 7, 1295
Ivančna Gorica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,151.776 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petovia avto Ptuj d.d., Ormoška cesta 23, 2250
Ptuj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,251.256 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Škafar d.o.o., Plese 1, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
8,781.220 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Ares d.o.o., Koroška ulica 58, 9000 Murska
Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,015.608 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.

Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtocenter Krašna d.o.o., Škocjan 22, 8275
Škocjan, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,327.608 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša Vrtin d.o.o., Ulica Kočevje 21, 8340
Črnomelj, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
4,387.424 SIT brez DDV.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ASP
d.o.o., C. J. Finžgarja 2, 4270 Jesenice,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,539.200 SIT brez DDV.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša Stepančič s.p., Bojan Stepančič s.p.,
ArcIin 100, 3211 Školja vas, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,774.488 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Žunter, Maks Žunter s.p., Okonina 18, 3333
Ljubno ob Savinji, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,151.776 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša Šilc, Marjan Šilc s.p., Humec 41, 1331
Dolenja vas pri Ribnici, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,303.552 SIT brez DDV.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Kavšek Stanislav s.p., Stantetova ulica 11,
1295 Ivančna Gorica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,303.552 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Viher, Viher Branko s.p., Zgornji trg 1, 2367
Vuzenica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,727.664 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avto
Alka, Albert Kampuš s.p., Spodnje Negonje
27 c, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
287.944 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Avtohiša Meško d.o.o., Tišinska cesta 29f, 9000
Murska Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,329.880 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Slavko Gril s.p., Župnica 3, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,649.040 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AS

Zvonko Tuhtar s.p., Orehovo 89a, 8290
Sevnica, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1,151.776 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Fiat Asi
d.o.o., Triglavska 10, 5280 Idrija, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
863.832 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrevanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: A-MB
d.o.o., Jadranska 25, 2000 Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
23,006.004 SIT brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 82/JNS
Naslov: Vzdrževanje vozil
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 46.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Skupina Viator & Vektor d.d., Dolenjska cesta
244, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
2,191.048 SIT brez DDV.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudb: 29. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: javno
odpiranje ponudb bo dne 17. 4. 2007 ob 11.
uri v prostorih Pošte Slovenije, Slomškov trg
10, 2000 Maribor.
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:
7. 3. 2007.
Pošta Slovenije
Št. 253/07
Ob-7217/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
386/1/518-89-17 e-pošta: i.horvat@zord.org.
faks 386/1/518-89-11.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zord.org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
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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: lngolstadt, Vohburg/Donau, Neustadt/Donau (Zvezna republika Nemčija).
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: delegiranje 22.000 m3 srednjih destilatov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih narocil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23120000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 162.360 EUR.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN2/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OMV Deutschland GmbH,
84489 Burghausen, Nemčija, e-pošta:
hans.kolar@omv.com,tel.0043140/440-22-036,
faks 0043140/440-622-036.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 66.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
27.060 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
6 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.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu z 20. členom Zakona o javnem
naročanju (Ur. I. RS, št 128/06).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
ZORD Slovenija

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 17/07
Ob-6884/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna razsvetljava d.d., Litijska cesta
263, 1261 Ljubljana - Dobrunje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): info@jr-lj.si, v roke:
Darja Hribar, tel. 01/542-94-14, e-pošta:
info@jr-lj.si, faks 01/542-94-00.
Internetni naslov(-i): info@jr-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– drugo: delniška družba,
– drugo: dejavnost gospodarskih javnih
služb.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik:
Sukcesivna dobava materiala in storitev
za izvajanje:
1. izbirne gospodarske javne službe urejanja javne razsvetljave,
2. obvezne gospodarske javne službe
vzdrževanja občinskih cest za sklop 4, 5
in 6.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Litijska
cesta 263.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava materiala in storitev za
izvajanje:
1. izbirne gospodarske javne službe
urejanja javne razsvetljave,
2. obvezne gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest za sklop
4, 5 in 6
ločeno po skupinah in sklopih:
1. dobava svetilk;
2. dobava sijalk:
1. sklop: dobava sijalk za vzdrževanje
javne razsvetljave,
2. sklop: dobava sijalk za vzdrževanje
cest, sklop 5 in 6;
3. dobava kabla;
4. dobava znakov;
5. dobava barv za barvanje cest;
6. dobava semaforskih naprav:
1. sklop: dobava semaforskih signalnih dajalcev,
2. sklop: dobava semaforskih krmilnih
naprav;
7. izvajanje storitev barvanja:
1. sklop: barvanje cest,
2. sklop: barvanje kandelabrov.
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:
48 mesecev od oddaje naročila; začetek
1. 5. 2007, zaključek 30. 4. 2011.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
A) Splošni pogoji
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ni pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki jih določa ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora kot vrsto finančnega zavarovanja za resnost ponudbe bianco menico z menično izjavo v višini 3.000 EUR
z veljavnostjo 95 dni od dneva odpiranja
ponudb.
Ponudnik mora po podpisu pogodbe naročniku izročiti kot zavarovanje za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti tri (3) bianco menice z menično izjavo v višini 10%
pogodbene vrednosti z veljavnostjo 15 dni
po poteku pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
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ki to urejajo: rok plačila minimalno 30 dni,
oziroma skladno z merili.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: na razpis se lahko prijavijo pravne osebe ali samostojni podjetniki, ki so registrirani za opravljanje razpisanih dejavnosti.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
a) Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve
– da je finančno in poslovno sposoben
– da ponudnikov/i transakcijski račun/i v zadnjih šestih mesecih pred izdajo ni/so bil/i
blokiran/i.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
razpolaga z zahtevanimi tehničnimi zmogljivostmi in kadri, navedenimi 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. ugodnosti
3. plačilni rok
4. tehnična ustreznost

Ponderiranje

65 točk
15 točk
10 točk
10 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: da.
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: 17. 4. 2007 ob 9. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 9.30; Litijska cesta 263, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Pooblaščenci, ki se izkažejo s podpisanim pooblastilom.
Javna razsvetljava d.d.
Ob-6920/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Skupnost zdravstvenih zavodov,
Arh. Novaka 2B, 9000 Murska Sobota,
Slovenija, tel. 02/530-22-00, e-pošta: natasa.osterc@szz-ms.si, faks 02/530-22-23.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava zdravil in ampul.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZD Murska Sobota,
ZD Gornja Radgona, ZD Ljutomer.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna nabava zdravil in ampul za
Zdravstveni dom Murska Sobota, Zdravstveni dom Gornja Radgona in Zdravstveni dom Ljutomer.
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:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo se lahko brezplačno dvigne na tajništvu Skupnosti zdravstvenih zavodov, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, vsak delovni dan od 8. do
14. ure, ali se jo po predhodnem telefonskem dogovoru na št. 02/530-22-00 pošlje
ponudnikom tudi po pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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: navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 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: merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: 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: 13. 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: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 11.30, Skupnost zdravstvenih zavodov Murska Sobota, Arh. Novaka 2b, 9000
Murska Sobota, v sobi direktorja.
Skupnost zdravstvenih zavodov
Št. 176/2007
Ob-6940/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, v roke: Matjaž
Štinek, univ. dipl. ekon., tel. 03/423-30-76,
e-pošta: matjaz.stinek@guest.arnes.si, faks
03/423-37-56.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža dveh anestezijskih aparatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Oblakova ulica 5,
Celje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža dveh anestezijskih
aparatov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33000000-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni po podpisu pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 197/2007
Ob-6941/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-29-70, e-pošta: tajništvo@nib.si,
faks 01/241-29-80.
Internetni naslov(-i): http://www.nib.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: raziskave in razvoj.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: laserski vibrometer s sistemom za
kontrolirano vzbujanje vibracij in programsko opremo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Večna pot
111.
Šifra NUTS: SI00E.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup laserskega vibrometra s sistemom
za kontrolirano vzbujanje vibracij in programsko opremo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.61.00-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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: 18. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Tehnični opisi so lahko v angleškem jeziku, izjave o izpolnjevanju pogojev lahko
tuji ponudniki podajo v angleškem ali nemškem jeziku.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2007 ob 10.15; Biološko središče, Večna
pot 111, Ljubljana, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; ponudniki.
Nacionalni inštitut za biologijo
Št. 23/07
Ob-6942/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Tržič, Šolska ulica
7, 4290 Tržič, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Stane.Grum@guest.arnes.si, v roke:
Stane Grum, ravnatelj, tel. 04/597-12-51,
e-pošta: stane.grum@guest.arnes.si, faks:
04/597-12-60.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Tržič,
Šolska ulica 7, 4290 Tržič.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe šolske prehrane:
I. skupina blaga: kruh in pekovski iz
delki,
II. skupina blaga: meso in mesni izdelki,
III. skupina blaga: perutnina,
IV. skupina blaga: mleko in mlečni izdelki,
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V. skupina blaga: sadje in zelenjava,
VI. skupina blaga: zmrznjene ribe in
ostala hrana,
VII. skupina blaga: jajca,
VIII. Skupina blaga: mlevski izdelki in testenine,
IX. skupina blaga: sirupi in sadni sokovi,
X. skupina blaga: ostalo prehrambeno
blago.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
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:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga za resnost ponudbe in za
izvedbo pogodbenih obveznosti pri izbranih
ponudnikih. Neizbranim ponudnikom se menica v treh dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri vrne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Računi se izdajajo za blago dobavljeno v predhodnem mesecu.
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:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Obrazec BON 1/P,
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe,
c) Izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena).
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Reference: ponudnik navede vsaj 5 referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal
referenco, če so bile dobave, ki jih ponudnik
navaja, zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se
mora nanašati na enak ali večji velikostni,
cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov.
Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov
storitev, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
Tehnična opremljenost: ponudnik poda
pisno izjavo, da ima ustrezen vozni park
za prevoz prehrambenih artiklov in da ima
uveden HACCP sistem.
Prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
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. celovitost ponudbe

Ponderiranje

80 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 5.
2007 ob 8. uri; Osnovna šola Tržič, Šolska
ulica 7. 4290 Tržič.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, če prinesejo s seboj pooblastilo.
Osnovna šola Tržič
Ob-7130/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom »dr. Julija Polca«,
Novi trg 26, 1241 Kamnik, Slovenija, v roke:
Marjana Bedenk, tel. 01/831-86-90; e-pošta:
sonja-sitar@S5.net.
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 ultrazvočnega aparata za
diagnostiko na področju abdomna, mehkih delov in ožilja.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kamnik.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.10.30.00-1, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.12.41.20-2.
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
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 sub
jekta.
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.
11. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega subj
ekta.
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 opremo dobavil najkasneje v 90 dneh po podpisu
pogodbe in dostavo fco lokacija naročnika
razloženo, skupaj s spremljajočimi dokumenti.
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Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da zagotavlja, da oprema v celoti
izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji (Priloga 1).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da zagotavlja da je oprema opremljena z CE oznako (»Conformite'
Europe'ene«).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da zagotavlja v primeru okvare odzivni čas 24 ur od prejema pisne zahteve,
garancijsko vzdrževanje minimalno dve leti,
pogarancijsko vzdrževanje 10 let in nadomestne dele (ponudnik ali njegov pogodbeni
partner) še najmanj 10 let od dneva podpisa
primopredajnega zapisnika.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
in priloga- vzorec servisne pogodbe.
17. Da zagotavlja na lastne stroške šolanje zaposlenih na delujoči opremi na sedežu
naročnika opreme.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
18. Da zagotavlja v primeru okvare v pogarancijskem vzdrževanju odzivni čas 24 ur
od prejema pisne zahteve naročnika.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta
19. Da zagotavlja, da ponujen aparat
omogoča dostop do meritev in vpis komentarjev k slikam, največ dva koraka.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

80 točk
20 točk

Tehnične prednosti:
Aparat nudi možnost enostavnega dostopa: en korak za določitev meritev in en
korak za vpis komentarja k slikam 10 točk.
Aparat nudi poljubno programiranje gumbov celotne tipkovnice za upravljanje z aparatom 10 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: 27. 3. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 9.30; Zdravstveni dom »dr. Julija
Polca«, Kamnik.

Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
Zdravstveni dom »dr. Julija Polca«
Ob-7175/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kanal ob Soči, Trg svobode 23, 5213 Kanal, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): tajništvo, tel. 05/398-12-00, epošta: obcina.kanal@obcina-kanal.si, faks
05/398-12-23.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– rekreacija, kultura in religija,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava in montaža športne opreme
za nadomestno telovadnico Deskle.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Deskle, ob osnovni
šoli.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža športne opreme za
nadomestno telovadnico Deskle z zunanjimi športnimi igrišči.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212222-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 25. 5. 2007, zaključek 30. 11.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60 dni od prejema potrjene obračunske situacije oziroma računa.
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, da z izpiski iz sodnih in drugih
ustreznih evidenc izhaja, da je ponudnik
registriran za dejavnost, ki je predmet naročila, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
opravljanjem dejavnosti, da ponudnik ni v
stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, da
ima poravnane davke, prispevke.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: obrazec BON1/P, če je ponudnik gospodarska
družba, BON-1/S in letno poročilo za leta
2005 in 2006 podpisano s strani AJPES,
če je ponudnik samostojen podjetnik iz katerega bo razvidno, da ni imel blokiranega
računa v zadnjih 6-ih mesecih.
III.2.3) Tehnična sposobnost: seznam
izvedb dobave montaže opreme v zadnjih
treh letih, po vsebini podobni razpisanim.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji po-
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nudb 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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 9.30.
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: 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 10. uri, sejna soba Občina Kanal.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Kanal ob Soči
Su-92/07-2
Ob-7189/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ustavno sodišče Republike Slovenije, Beethovnova 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): info@us-rs.si,
tel. 01/477-64-00, e-pošta: info@us-rs.si,
faks 01/477-64-80.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: drug državni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup štirih osebnih vozil za
potrebe Ustavnega sodišča po sitemu
»staro za novo«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.10.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 12. 3. 2007, zaključek 30. 6. 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: ZIPRSO708.
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:
Izjave ponudnika, dane pod kazensko in
materialno odgovornostjo
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima zadostne tehnične zmogljivosti, izkušnje, ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo,
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– da zakon ponudniku ne prepoveduje
sklenitve pogodbe,
– da ponudniku v zadnjih petih letih ni
bila izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero bi mu bilo prepovedano
opravljati dejavnost, ki je predmet javnega
naročila ter ni bil obsojen oziroma ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega
dejanja podkupovanja,
– da je ponudnik poravnal vse zapadle
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež, in v primeru, da ima
sedež v tujini, izjavlja, da je poravnal vse
zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji,
– da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku
oziroma, da poslovanje ponudnika ni s sodno ali drugo prisilno odločbo ustavljeno,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve,
– da niti ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
ni imel blokiranega poslovnega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava glede izpolnjevanja zahtev:
– zagotavljanje servisiranja vozil v lastni
servisni mreži v času garancije in tudi po
njenem poteku;
– zagotavljanje nemotene preskrbe z rezervnimi deli najmanj 7 let od dneva prevzema posameznega vozila;
– nudenje brezplačne pomoči na cesti
za dobavljena vozila v času garancije (24 ur
dnevno, 365 dni na leto);
– nudenje pomoči na cesti za dobavljena
vozila tudi izven garancije;
– v primeru daljšega servisiranja – popravila v splošnem garancijskem roku, če
je le-to daljše od treh delovnih dni, zagotavljanje brezplačnega nadomestnega vozila
– enakovredno vozilo oziroma vozilo istega
razreda, za celoten čas trajanja servisnih
del;
– zagotoviti zamenjavo vozila za novo
enakovredno vozilo brez kakršnegakoli odškodninskega zahtevka do naročnika v primeru, da sam ali njegov pooblaščeni servis
ob okvari v splošnem garancijskem roku napake ne zna ali ne more odpraviti v roku 45
dni od dneva prevzema vozila v popravilo.
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:
Merila

1. cena
2. splošna garancijska
doba brez
omejitev km
3. cena odkupa
rabljenega vozila
4. vsebnost CO2
v izpušnih plinih

Ponderiranje

70% do 70 točk
14% do 14 točk
14% do 14 točk
2% do 2 točki
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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: 10. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 10. uri; sedež Ustavnega sodišča
Republike Slovenije.
Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ob-7203/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
v roke: Anica Hladnik, tel. 04/20-82-526,
e-pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si, faks
04/202-67-18.
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: zobozdravstveni stoli.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zobna poliklinika
Kranj.
Šifra NUTS: SIOO9.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zobozdravstveni stoli.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.100 zobozdravstvo, glavni besednjak,
dodatni predmet(-i): 33131510 zobozdravniški vrtalniki.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava kot garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: izjava o skupnem nastopu
in pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da ni storil dejanj iz
42. člena ZJN-2 in pooblastilo, da naročnik
sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih,
– od ponudnika zahtevamo, da ima
veljavno registracijo za opravljanje dejav
nosti,

– od ponudnika zahtevamo, da je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pipomočkov.
Ponudnik mora za veljavnost ponudbe
predložiti izjavo o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež ali določbami države
naročnika.
Naročnik zahteva od ponudnika, da predloži izjavo o izpolnjevanju navedenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedena 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: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 27. 3. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 27. 3.
2007 ob 10.30, Uprava OZG, Gosposvetska
ulica 9, Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-7221/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna točka: Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
točka: nabava@slo-zeleznice.si, v roke: Tomaž Kosmač, tel. 01/29-14-336, e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si, faks 01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DDU Centralne delavnice Ptuj, Osojnikova 6.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop A: 200 kosov toplotno močno obremenljiva monoblok kolesa
ø920mm.
Sklop B: 70 kosov osi za potniške vagone.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV):glavni besednjak, glavni predmet:
35.23.14.00-6, 35.23.11.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
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II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
Trajanje v dnevih: od 14. 2. 2007 do
25. 5. 2007.
Zaključek: do izteka pogodbenih količin.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 19.160 EUR. V primeru, da bo ponudnik ponudil le posamezni sklop pa mora
predložiti bančno garancijo za posamezni
sklop, in sicer v višini:
Sklop A: 13.000 EUR.
Sklop B: 6.160 EUR,
z veljavnostjo do 3. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila = 90 dni
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:
Ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS,
št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Ponudnik mora predložiti:
– potrdilo o redni vgradnji toplotno močno obremenljivih monoblok koles na vsaj
dveh železniških prevozniških podjetjih (v
nadaljevanju ŽPP) iz držav članic EU;
– dokazilo ustrezne pooblaščene institucije, da so toplotno močno obremenljiva
monoblok kolesa izdelana in preverjena v
skladu z UIC 510-5;
– referenčno listo vsaj dveh ŽPP iz držav
članic EU, katerim so bile v preteklem letu
dobavljena toplotno močno obremenljiva
monoblok kolesa in osi.
Navedene v razpisni dokumentaciji.
Najnižja raven standardov, ki se zahteva:
standardi so opredeljeni v razpisnem obrazcu 11 – Tehnične zahteve.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Sklop A

Št.

Merila

Ponderiranje

1. cena
2. kakovost izdelka
3. rok plačila

84
14
2

Sklop B
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. kakovost izdelka
3. rok plačila

93
5
2

IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 2007 do 9. ure v
tajništvo Centra za nabavo, Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana.
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 3. 8. 2007.
IV.3.3.) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do: 31. 4. 2007.
Cena: 30 EUR + 6 EUR (DDV) pred prevzemom razpisne dokumentacije.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun, št. 02923-0019346887 pri NLB d.d.,
Ljubljana, tuji ponudniki pa 36 EUR na devizni račun NLB d.d., Trg republike 2,1520
Ljubljana, SI56029230019346887, SWIFT:
LJBASI2X. Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem
dokazilu o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je
potrebno priložiti registracijo podjetja in ime
kontaktne osebe.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 12. uri, Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, sejna
soba št. 606.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Gradnje
Ob-6779/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Nataša Potočnik, v roke: Nataša
Potočnik, tel. 02/671-93-35, e-pošta: natasa.potocnik@ruse.si, faks 02/671-93-36.
Internetni naslov(-i): www.ruse.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba kanalizacije Mirje – II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ruše
(ulice: Segulinova ulica, Knifičeva ulica, Vranjekova ulica, Ob gozdu, povezovalni kanal
Knifičeva in del Falske ulice).
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba kanalizacije Mirje – II. faza.
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II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.24.10-9.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo na naslovu Občina Ruše, Trg vstaje
11, 2342 Ruše, vsak delovni dan v režijskem
obratu oziroma lahko dobijo dokumentacijo
po pošti. Razpisna dokumentacija je kandidatom na voljo proti plačilu 170 EUR na
naročnikov TRR št. 01308 – 0100008966,
odprt pri UJP Slovenska Bistrica, s pripisom:
razpisna dokumentacija – izvedba kanalizacije Mirje – II. faza. Razpisno dokumentacijo
lahko kandidati dvignejo z dokazilom o plačilu materialnih stroškov.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo in navodili.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo in navodili.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: podpis pogodbe o izvedbi
kanalizacije Mirje – II. faza.
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 razpisno dokumentacijo in navodili.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo in navodili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo) (če je to primerno): skladno z razpisno dokumentacijo in navodili.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo in navodili.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z razpisno dokumentacijo in navodili.
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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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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: 25. 4.
2007 ob 9. uri; Režijski obrat Občine Ruše,
Mariborska cesta 5, 2342 Ruše.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Pri odpiranju ponudb so lahko navzoči
po en predstavnik vsakega ponudnika, ki se
izkaže s pooblastilom zakonitega zastopnika
ponudnika.
Občina Ruše
Št. 35025-3/2007-3
Ob-7002/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Žnidaršič, tel. 05/728-07-60, GSM: 041/623-273,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.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:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: urejanje komunalne in cestne infrastrukture – Notranjska I. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba I. faze urejanja fekalne in meteorne
kanalizacije, elektro instalacij in cest na
območju PUP S5 P3 v Postojni.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.00.00.-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
25.000 € in podpisana izjava banke ali izjava
zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo
napak v garancijskem roku. Pred podpisom
pogodbe bo moral izbrani predložiti garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 5% pogodbene vrednosti in garancijo
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% vrednosti pogodbe.
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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sporazum ali pogodba o skupni
izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06,):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi
a.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.
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež.
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja
b)poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta.
b.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.
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno.
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi
katerih bi bil udeležen pri upravljanju oziroma
kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v
višini več kot 20%, ni funkcionar oziroma
njegov družinski član,
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih 5 letih že izvedel najmanj 3 sorodnih oziroma enakovrednih dela
v vrednosti najmanj 300.000 EUR z DDV.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.

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: 18. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR 012940100016345, s pripisom Notranjska I. faza.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2007 ob 11. uri v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Občina Postojna
Ob-7127/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šalovci, Šalovci 162, 9204 Šalovci,
Slovenija, v roke: Abraham Aleksander, tel.
02/559-80-50, e-pošta: info@salovci.si, faks
02/559-80-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja mostu na Veliki Krki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šalovci.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 9. 3. 2007, zaključek 15. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v
znesku 4.000 evrov,
– uspešen ponudnik bo moral ob podpisu pogodbe predložiti bančno garancijo za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
obveznosti,
– ob primopredaji objekta mora izvajalec
izročiti naročniku bančno garancijo za brezhibno delovanje v višini 10% vrednosti posla,
za katerega se daje.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki
to urejajo: plačilo 90 dni od dne, ko nadzorni
inženir potrdi situacijo, zadnjih 20% vrednosti
po uspešno opravljenem tehničnem pregledu
in pridobitvi uporabnega dovoljenja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo DURS-a, da je poravnal davke,
prispevke in druge obveznosti dajatev – ne
starejše od 3 mesecev,
– kopija dokazila o finančni in poslovni
sposobnosti (bilanca stanja in izkaz poslovnega izida za zadnja tri leta, BON 1 in BON
2, ki nista starejša od 30 dni).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista, potrjeno s strani investitorjev,
– seznam podizvajalcev,
– razpoložljiva tehnična oprema,
– vodstveni kader gradbišča z referencami.
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: 12. 4. 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: 3 mesece od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 12. uri; Šalovci.
Občina Šalovci
Ob-7129/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, v roke:
Peter Planinšek, tel. 03/81-71-618, e-pošta:
obcina@smarje.si, faks 03/81-71-626.
Internetni naslov(-i): www.smarje-pri-jelsah.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis – Novogradnja večnamenskega
objekta – 1. faza.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Dom krajanov in gasilcev na Sladki
Gori – 1. faza.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Sladka Gora.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: novogradnja večnamenskega objekta 1. faza do IV. gradbene faze (velikost
898 m2 neto površine).
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: da.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 10
letno jamstvo na izvedena dela.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po mesečnih situacijah, plačilni
rok 60. dan, ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: s.p., d.o.o., d.d.
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. Izvajalec del mora biti registriran za
izvedbo razpisanih del (izvajanje GO del);
2. Odgovorni vodja del mora biti član
IZS.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacija o bilanci uspeha in stanja za leto
2006.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: minimalno dva podobna referenčna objekta.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 11. uri; sejna soba Občine Šmarje
pri Jelšah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Šmarje pri Jelšah

Št.

23 / 16. 3. 2007 /

Stran

1759

Št. 78/2007
Ob-7365/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Prevalje, Trg 2 A, 2391 Prevalje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Stanko Kumprej, v roke: tajništvo Občine
Prevalje, tel. 02/82-46-100, e-pošta: obcina@prevalje.si, faks 02/82-46-124.
Internetni naslov(-i): www.prevalje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova in dograditev knjižnice v
stavbi Družbenega doma na Prevaljah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: stavba
Družbenega doma na Prevaljah.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova in dograditev knjižnice v stavbi
Družbenega doma na Prevaljah.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava o
izdaji bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, izjava o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS 07/08.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: 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:
1. Da je gospodarski subjekt pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran
za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi.
2. 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 (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
Evropske skupnosti; pranje denarja.
3. 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
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uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
4. 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, ki mu je bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
5. 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 (potrdilo
Davčne uprave RS o poravnanih zapadlih
davkih in prispevkih v originalu, ki ne sme
biti starejše od 30 dni).
6. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
7. da pri dajanju informacij, zahtevanih v
skladu z določbami 41. do 49. člena Zakona
o javnem naročanju, ali v tem postopku, ni
namerno podal zavajajoče razlage ali teh
informacij ni zagotovil.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Gospodarski subjekt nudi 60-dnevni
plačilni rok (izjava);
2. Gospodarski subjekt predloži obrazec
BON 1/P, ki ne sme biti starejši od 30 dni ter
potrjene računovodske izkaze za preteklo
leto (bilanca uspeha, bilanca stanja);
3. Gospodarski subjekt mora imeti poravnane svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(izjava).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Gospodarski subjekt mora izkazati izpolnjevanje tehnične sposobnosti (pogoji so
navedeni v razpisni dokumentaciji).
2. Gospodarski subjekt mora izkazati izpolnjevanje kadrovske sposobnosti (pogoji
so navedeni v razpisni dokumentaciji).
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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 12. uri, sejna soba Občine Prevalje.
Občina Prevalje

Storitve
Ob-7176/07
Podaljšanje roka
za oddajo ponudbe
Obveščamo vas, da se rok za odpiranje
ponudb za nalogo »Strokovne podlage razvoja JŽI in druge železniške infrastruktu-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
re na območju ljubljanskega železniškega
vozlišča« prestavi na 30. marec 2007, ob
10. uri.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Ob-6943/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Krško, CKŽ 14, 8270 Krško, Slovenija, v roke: Miloš Kukovičič, tel. 07/498-13-09,
e-pošta: milos.kukovicic@krsko.si, faks
07/492-19-95.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne dokumentacije za gradnjo prizidka objekta Cesta krških
žrtev 14, Krško.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Posavje, Krško.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava projektne dokumentacije za gradnjo prizidka objekta Cesta krških žrtev
14, Krško – idejni projekt, projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, projekt
za izvedbo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 16. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo 60 dan po prejemu
situacij v skladu z zakonom o izvrševanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba s solidarno
odgovornostjo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– ponudnik mora biti ekonomsko in finančno sposoben,
– ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
nekaznovanost za kazniva dejanja iz 42.
člena ZJN-2.
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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi »D« na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Krško
Št. 4303-7/2007
Ob-7128/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Trzin, Mengeška cesta
22, 1236 Trzin, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Občina Trzin, v roke: Sida Valentinčič in Marta Gregorčič Štok, tel.
01/564-45-44, e-pošta: vlozisce@trzin.si,
faks 01/564-17-72.
Internetni naslov(-i): www.trzin.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: lokalna skupnost,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje javnih zelenic in
cvetličnih nasadov na območju Občine
Trzin za leti 2007 in 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
Šifra NUTS: SI 021.
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Območje Občine
Trzin.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– redna košnja trave večkrat letno, mulčenje, grabljenje in odvoz trave, vzdrževanje
primernega rastišča ter sprotno grabljenje in
odstranjevanje odpadlega listja, pobiranje
smeti po zelenicah in po potrebi tudi dovoz
manjših količin zemlje, sejanje, gnojenje in
zalivanje in druga sorodna dela;
– redno vzdrževanje cvetličnih nasadov
trajnic, enoletnic in grmičkov ter urejanje
nasadov v betonskih cvetličnih koritih: dognojevanje, sajenje sezonskega cvetja, formiranje oblike rastlin, urejanje, okopavanje,
nega in zaščita pred mrazom in škodljivci,
po potrebi zalivanje.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek april 2007, zaključek 31. 12. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. ponudnik mora predložiti garancijo za
resnost ponudbe (podpisana bianco menica
brez protesta in potrjena menična izjava do
10% pogodbene vrednosti brez DDV);
2. izjava banke, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo na podlagi dejansko
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izvršenih del v preteklem mesecu do 5. v mesecu naročniku izstavil račun, plačljiv v zakonsko določenem roku 30 dni. Skupna vrednost
izstavljenih računov v pogodbeni dobi ne sme
presegati skupne vrednosti pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sporazum ali pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
a) izpolnjevanje pogojev iz 1., 2. in 3.
točke 42. člena Zakona o javnem naročanju
(ZJN-2);
b) obrtno dovoljenje izdano pri Obrtni
zbornici iz dejavnosti urejanje in vzdrževanje
parkov, vrtov in zelenih športnih površin;
c) seznanitev gospodarskega subjekta z
razmerami na lokacijah, na katerih bo potekala storitev iz javnega naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Opravljanje dejavnosti na podlagi vpisa v
sodni register ali na osnovi vpisa pri Davčnem uradu.
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podpisane in ožigosane izjave ponudnikov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– škodno zavarovanje poklicnega tveganja (tč. a) tretjega odstavka 44. čl. ZJN-2);
– plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja (tč. 6) 44. čl. ZJN-2).
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podpisane in ožigosane izjave ponudnikov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Izpolnjevanje tehničnih in kadrovskih
zahtev, ki zagotavljajo prevzem in kvalitetno opravljanje storitve tega javnega naročila (tč. b), c), e) in h) drugega odstavka
45. člena ZJN-2).
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podpisane in ožigosane izjave ponudnikov in
obvezni seznami tehničnih in kadrovskih
sposobnosti.
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: 29. 3. 2007 do 14. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 3.
2007 ob 9. uri; Občina Trzin, Mengeška 22,
Trzin.
Občina Trzin

Ob-7177/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Domžale, Ljubljanska 69,
1230 Domžale, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Oddelek za premoženjske zadeve, v
roke: mag. Sonja Spruk, tel. 01/72-41-110,
e-pošta: sonja.spruk@domzale.si, faks
01/72-41-058.
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: čiščenje upravne zgradbe in dvorišča na Ljubljanski 69 in 69a, Domžale,
na Savski 2, Domžale in na Krakovski 4,
Domžale.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljanska 69 in
69a; Domžale, Savska 2, Domžale; Krakovska 4, Domžale.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje upravnih in drugih prostorov v
skupni izmeri 2859 m2 na naslednjih lokacijah: 2084 m2 na Ljubljanski 69, Domžale, 186 m2 na Ljubljanski 69 a, Domžale,
399 m2 na Savski c. 2, Domžale, 190 m2
na Krakovski 4, Domžale, dvorišče na
Ljubljanski 69 in na Savski 2, Domžale v
izmeri 1.900 m2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 3% od
vrednosti storitev.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: mesečno plačilo na podlagi izstavljenih računov, z rokom plačila 30. dan
po prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Razpisno dokumentacijo lahko dvignete
v sobi št. 4 (vložišče), Ljubljanska 69, Domžale, tel. 01/72-41-110.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora imeti registrirano ustrezno
dejavnost.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: proti ponudniku ne sme biti uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni in likvidacijski
postopek.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora razpolagati z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila, in sicer z delovnim orodjem in kadrom.
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.
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IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. brezplačno dodatno
generalno (tretje) letno
čiščenje prostorov in opreme
3. brezplačno urejanje rož
in zelenice na dvorišču
4. brezplačno 4x letno
generalno čiščenje
službenih avtomobilov
(zunanje pranje,
notranje globinsko
čiščenje, poliranje armature):

90
4
3

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: 2. 4. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 2. 4.
2007 ob 13. uri, Ljubljanska 69, Domžale.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Občina Domžale
Ob-7184/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZRSZ, kontaktna oseba: Irena Lužar, Rožna dolina, Cesta IX/6,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Irena Lužar, tel. 01/47-90-296, e-pošta: irena.luzar@ess.gov.si, faks 01/47-90-261.
Internetni naslov(-i): www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
drugo: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Aktivna politika zaposlovanja.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: podaktivnost »Drugače o
poklicih« seznanja mlade in brezposelne
odrasle z različnimi deficitarnimi poklici. Izbrani izvajalec organizira obiske podjetij in
predavanja na katerih strokovnjaki predstavijo različna deficitarna poklicna področja,
kar omogoča lažjo in ustreznejšo poklicno
odločitev.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za izbor izvajalcev
podaktivnosti »Drugače o poklicih«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 24.
Glavni kraj izvedbe: področje celotne
Slovenije; območne službe ZRSZ (OS Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj,
Sevnica, Trbovlje, Velenje).
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II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
podaktivnost »Drugače o poklicih« zajema različne oblike povezovanj med
šolami, uradi za delo, institucijami
in delodajalci in pri njih zaposlenimi
strokovnjaki. Izbrani izvajalec organizira obiske podjetij in predavanja na
katerih strokovnjaki predstavijo različna devicitarna poklicna področja, kar
omogoča lažjo in ustreznejšo poklicno
odločitev.
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:
naročilo bo oddano za celotno leto 2007,
začetek predvidoma 25. 4. 2007, zaključek
31. 12. 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: plačilo bo izvedeno na podlagi
potrjenega mesečnega poročila.
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:
ponudnik mora biti gospodarski subjekt,
opredeljen v 5. točki 2. člena ZJN -2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora imeti ustrezno kadrovsko
zasedbo.
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

1. cena izvedbe
2. sodelovanje z delodajalci
v zadnjih dveh letih
3. sodelovanje z izobr.
ustanovami v zadnjih
dveh letih

Ponderiranje

Maks. štev.
točk
60 točk
25 točk
80 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: 10. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 15. 5. 2007 ali 1 mesec od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 13. uri, Ljubljana.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno.
ZRSZ
Št. 4301-3/2007/4
Ob-7202/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance, Župančičeva 3, 1502 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tatjana
Hrušovar, tel. 01/369-66-44, e-pošta: tatjana.hrusovar@mf-rs.si, faks 01/369-66-49.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
sigov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
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: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čiščenje poslovnih prostorov na
Cankarjevi 18, Prežihovi 4 in Vojkovi 57 v
Ljubljani, št. JN 4301-3/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
redno dnevno čiščenje, sezonska generalna čiščenja, občasno čiščenje in
dodatna čiščenja poslovnih prostorov v
skupni izmeri 7310 m2.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000-6.
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 17. 7.
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisna dokumentacija je na razpolago na internetu na strani Ministrstva za
finance: http://www.sigov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm oziroma pri naročniku na naslovu: Ministrstvo za finance, Cankarjeva
18, III. nadstropje, soba št. III-08.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik jo
predloži v petih dneh po podpisu pogodbe).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila se bodo izvajala
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2007
in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06; ZIPRS0708).
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 njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v ZJN-2. Dokazila: izpolnjena obrazca
OBR-2 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju
pogojev za izvedbo JN in OBR-2a – Soglasje za pridobitev osebnih podatkov. Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso

storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik da zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
2. Ponudnik ima veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila, v skladu s predpisi države članice, v kateri je registriral dejavnost. Dokazila: izpolnjena obrazca OBR-2
– Izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev
za izvedbo JN in OBR-2a – Soglasje za
pridobitev osebnih podatkov. Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti potrdilo. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo
prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Dokazilo:
OBR-2 – Izjava ponudnika o izpolnjevanju
pogojev za izvedbo JN.
2. Da bo v primeru, če bo izbran kot
najugodnejši ponudnik, predložil bančno
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
Dokazilo: OBR-4 – Izjava ponudnika o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
ima pridobljena certifikata ISO 9001:2000
za sistem vodenja kakovosti in ISO 14001
za sistem ravnanja z okoljem za dejavnost,
ki je predmet javnega naročila – čiščenje
objektov. Dokazilo: fotokopiji obeh certifikatov.
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: 4. 4. 2007 do vključno 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: 4. 4.
2007 ob 12. uri, Cankarjeva 18, III. nadstropje, Splošna služba, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: odpiranje je javno. Predstavniki ponudnikov predložijo pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Pooblastila morajo predložiti tudi direktorji
oziroma lastniki družb.
Ministrstvo za finance
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Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-6783/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Matjaž Uhan, 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 kupca: naročnik.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ODVCIS-56/2006.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve vzdrževanja kritične komunikacijske opreme omrežje HKOM.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.33.00.00-7.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
objava: 2007/S017-019879 z dne 25. 1.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 19. 1.2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek, dodatne informacije.
VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
VI.3.2) V obojem.
VI.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:
Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti:

VI.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:
Mesto datumov, ki jih je treba spremeniti:
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 3. 2007.

Namesto:
6. Letna realizacija nad vrednostjo
2.500.000 EUR (celotni prihodki v letu
2005).

Beri:
6. Letna realizacija nad vrednostjo
2.503.755,63 EUR (celotni prihodki v letu
2005).

Namesto: 14. 3. 2007

Beri: 16. 3. 2007.

Ministrstvo za javno upravo

Ob-7139/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Splošna bolnišnica Jesenice, Cesta maršala Tita 112, 4270 Jesenice, Slovenija, tel.
+386/4/586-82-48, v roke: Primož Reškovac,
univ. dipl. ekon, e-pošta: primoz.reskovac@
sb-je.si, faks +386/4/586-83-10.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava medicinskih
pripomočkov za hemodializo in peritonealno dializo.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
izbira dobavitelja za sukcesivno dobavo

medicinskih pripomočkov za hemodializo in peritonealno dializo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti postopek.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR 03/2006.
IV.2.2)
Referenca
obvestila
za
elektronsko oddana obvestila: izvirno
obvestilo poslano preko: SIMAP OJS
eSender Uporabniško ime: Referenca
obvestila.
IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 2. 8. 2006.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.

VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve:
Postopek dodelitve je bil razglašen za
neuspešnega.
Naročilo ni bilo dodeljeno.
Naročilo bo verjetno ponovno objavljeno.
VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij,
ki jih je predložil naročnik: objava v TED se
ne sklada z izvirnimi informacijami, ki jih je
predložil naročnik: oboje.
VI.3.2) V izvirnem obvestilu v ustrezni
razpisni dokumentaciji: v obojem.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Jesenice
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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. 146/07

Ob-7146/07

Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 02/07: “Dobava 20 kV energetskega kabla”, objavljenem v Uradnem listu
RS, št. 19 dne 2. 3. 2007, Ob-5402/07 in
Uradnem glasilu EU št 2007/S 37-045561
z dne 22. 2. 2007, se spremenijo, oziroma
dodajo naslednje točke:
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
♦ dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ne starejše
od 30 dni, glede na datum oddaje vloge,
♦ BON-1 ponudnika, ki ni starejši od
30 dni in
♦ garancija za resnost ponudbe v višini
7.500,00 EUR.
Veljavnost, oziroma starost navedenih
dokumentov bo naročnik presojal glede na
novi datum oddaje ponudbe, torej glede na
2. 4. 2007!
Vsa ostala dokazila, oziroma pogoji, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, se ne spremenijo in ostanejo še naprej v veljavi.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom.
Številka obvestila v kazalu UL: 19/07 dne
2. 3. 2007, Ob-5402/07 in Uradnem glasilu
EU št 2007/S 37-045561 z dne 22. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
2. april 2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje (odvisno od tega, ali
gre za odprti postopek, omejeni postopek
ali postopek s pogajanji).
2. april 2007 (I. faza omejenega postopka)
5. april 2007 (II. faza omejenega postopka)
Čas: do 9. ure.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe (v primeru odprtega postopka).
Do: 31. julija 2007 ali 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb:
2. april 2007 ob 11. uri; sejna soba v
I. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 58 v Ljubljani (I. faza omejenega postopka).

5. april 2007 ob 10. uri; sejna soba v
I. nadstropju družbe Elektro Ljubljana, d.d.,
Slovenska c. 58 v Ljubljani (II. faza omejenega postopka).
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pooblastilom
za zastopanje in drugi.
VI.3) Dodatne informacije:
Naročnik bo odgovore na pisne zahtevke
za pojasnila k razpisni dokumentaciji objavil na spletnem naslovu www.elektro-ljubljana.si/informacije/Javni razpisi/Blago/JN
02/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisne zahteve, ki mu bo priporočeno
posredovana po pošti ali po telefax-u št.:
01/432-40-74 ali po elektronski pošti na naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.si in jo
bo naročnik prejel do vključno 27. 3. 2007.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. marec 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.
Ob-6780/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
tel. 00386/1/47-37-850, v roke: Rado Križ,
e-pošta: rado.kriz@sloveniacontrol.si, faks
00386/1/47-37-860.
Internetni naslov naročnika (URL):
http://www.sloveniacontrol.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 dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, v roke:
Jana Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: nakup terminalnega radarja.
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:
nakup terminalnega radarja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29812200.

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: nakup
terminalnega radarja.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali
ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v vrednosti 10.000 EUR za resnost
ponudbe v veljavnosti 90 dni od roka za
predložitev ponudb.
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 (v povezavi z 48. členom ZJNVETPS).
Dokazila: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2 v povezavi z 48. členom ZJNVETPS), ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnikova realizacija v letu 2006
mora biti vsaj v višini dvakratnika ponudbene vrednosti z DDV.
Dokazila: razvidna iz obrazca A-4 (točka 1.3).
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazila: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik je v zadnjih 3 letih izvedel
vsaj eno dobavo in instalacijo terminalnega
radarja, ki je po tehničnih lastnostih enak
ponujenemu. Pogodbena vrednost referenčnega radarja na območju ECAC je morala
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biti vsaj enaka ali višja od ponudbene vrednosti.
Dokazila: razvidno iz obrazca A-10, specifikacije.
5. Ponujen terminalni radar mora biti v
celoti skladen z naročnikovimi tehničnimi
zahtevami navedenimi v obrazcu A-10 specifikacije.
Dokazila: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Zadošča pravilno izpolnjen
obrazec A-10 in podpisana ponudba.
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

Ponderiranje

1. Najnižja cena
2. Plačilni pogoji
3. Dodatna garancija
4. Dodatna izobraževanja

60
25
10
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 438-0006/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Periodično
informativno
obvestilo:
2007/S 037 – 045012 z dne 22. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški in slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 4.
2007 ob 13. uri; Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da; Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR), Operativni program razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386(0)234-28-00,
faks 00386(0)234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 3. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.

Storitve
Št. 01/2007
Ob-7138/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vodovod-kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., Lava 2a, Celje, 3000 Slovenija, tel.
03/42-50-313, faks 03/42-50-310.
Internetni naslov naročnika: www.vo-kacelje.si.

I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovodkanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava
2a, Celje, 3000 Slovenija, v roke: Petra
Kodela Felicijan, tel. 03/42-50-340, faks
03/42-50-310.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, Celje, 3000 Slovenija, v roke: Petra Kodela Felicijan, tel.
03/42-50-340, faks 03/42-50-310.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, Celje, 3000 Slovenija, v
roke: tajništvo podjetja, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: servisiranje potopnih črpalk in
mešal.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Mestna občina Celje, Občina Dobrna, Občina Štore, Občina
Vojnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila obsega redna vzdrževalna dela in popravila potopnih črpalk in
mešal, ki so vgrajeni v črpališčih in čistilnih napravah upravljalca. Vgrajena je
oprema naslednjih proizvajalcev: FLYGT,
KSB in ABS.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
505110000.
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:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni po
opravljeni storitvi.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen za naslednja kazniva
dejanja, opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
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– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančni interes Evropskih skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež.
– Da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
– Da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): obrazec BON 1, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od dne oddaje ponudbe, mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): obrazec BON/SP, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevana v razpisni dokumentaciji, priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami.
– Izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca storitev tre kvalifikacije vodje servisa in oseb, ki bodo izvajale delo.
– Ponudnik mora imeti pooblastila pro
izvajalcev črpalk: FLYGT, ABS ali KSB za
opravljanje servisiranja na potopnih črpalkah in mešalih. Dokazila: predložitev dokumenta iz katerega je razvidno, da je pooblaščen serviser na področju Slovenije za
servisiranje potopnih črpalk in mešal.
– Ponudnik mora imeti ustrezno tehnično
opremo in orodja za izvajanje storitev, zahtevanih v razpisni dokumentaciji, obvezno je
treba priložiti izpolnjen vprašalnik.
– Spisek referenc, zahtevanih v razpisni
dokumentaciji.
– Izbrani izvajalec bo moral izdelati program izvajanja ukrepov za zagotavljanje
varstva in zdravja pri delu.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNST01/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacij ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
10. 4. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
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Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 10
EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na transakcijski račun naročnika
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, št.: 06000-0141786072.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v
tajništvu podjetja s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razpisne dokumentacije in
osnovnimi podatki o ponudniku ali po pošti
po predhodno po faksu 03/42-50-310 poslanem potrdilu o plačanih stroških razmnoževanja razpisne dokumentacije in osnovnih
podatkih ponudnika.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do
10. ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 30 dni po oddaji prijav.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 11. uri, v sejni sobi Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, predstavniki ponudnikov s pooblastili za zastopanje in drugi.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-6781/07
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
7/07.
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: dobava in vgradnja daljinsko vodenih
ločilnih mest.
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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:
Vzdrževalna dela in popravila se bodo
izvajala na naslednjih napravah:
a) Velike propelerske potopne črpalke:
16 kom, moč ca. 50 kW.
b) Velike spiralne potopne črpalke:
5 kom, moč ca. 20 kW.
c) Male potopne črpalke: 35 kom, moč
ca. 6 kW.
d) Potopna mešala: 10 kom, moč ca.
5 kW.
Izbrani izvajalec bo moral vzpostaviti
bazo podatkov o vseh črpalkah in mešalih
in na osnovi te baze vsako leto pripraviti
podroben program dela.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku,
Priloga A I.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
9. 3. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in vgradnja daljinsko vodenih ločilnih mest.
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.
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. čas garancije
3. rok plačila

Ponderiranje

90%
6%
4%

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: 17. 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: 17. 4.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-7131/07
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
8/07.
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 za RTP 110/20 kV
Krško.
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 Krško.
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 na-
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pak 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. 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: 18. 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: 18. 4.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 6/35
Ob-7144/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava polietilenske folije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., PE PLC Ljubljana, Cesta v Mestni
log 81, 1000 Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava polietilenske folije (50.000 kg –
količine so okvirne in lahko odstopajo).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.20.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 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 višini
3.000 €, 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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava ponudnika, da bo reklamacije
naročnika reševal v roku 8 dni,
– izjava ponudnika o dobavi blaga v roku
na zahtevano lokacijo,
– izjava ponudnika, da ponujeno blago
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena;
– spodaj navedena merila,
– 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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 2. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 11. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 4.
2007 ob 11. uri, Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Št. 6/36/07
Ob-7366/07
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: osebna varovalna obleka.
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 osebne varovalne opreme:
– škornji gumi – delovni 100 parov,
– halja delovna – moška 500 kosov,
– kapa platnena – delovna 70 kosov,
– kapa podložena 60 kosov,
– predpasnik PVC za pranje avtomobilov
50 kosov,
– rokavice delovne – usnjene 1500 parov,
– rokavice delovne – zaščitne 1500 parov,
– obleka dežna 2300 kosov,
– plašč dežni 10 kosov.
Količine lahko odstopajo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek eno leto od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
– Zaščitna oprema mora biti označena
z znakom CE in ustrezati standardom, navedenim v tehničnem delu razpisne dokumentacije, kar mora ponudnik dokazati z
ustreznimi listinami, ki jih priloži ponudbeni
dokumentaciji.
– Predložitev vzorca ponujene osebne
varovalne opreme v velikostih številkah v
skladu s tehničnimi zahtevami naročnika iz
razpisne dokumentacije. Vsi vzorci se naročniku predložijo brezplačno in bodo neizbranim ponudnikom po pravnomočnosti
odločitve vrnjeni. Vzorce izbranega ponudnika bo naročnik obdržal zaradi primerljivosti kvalitete dobavljene kvalitete OVO.
Ponudba, ki ne bo imela predloženega vzorca OVO bo izločena. Prav tako bo izločena
ponudba, katere vzorec ne bo izpolnjeval
tehničnih zahtev.
– Dobavljena osebna varovalna oprema
mora biti izdelana v skladu s standardi in
tehničnimi zahtevami naročnika.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.000 €, 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.
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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 (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 8 koledarskih dneh
od prejema pisne reklamacije.
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: 10. 4. 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: do 22. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 12. uri, Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/36/07
Ob-7367/07
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: trakovi za vezanje svež njev.
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 trakov za stroje za vezanje svežnjev, količina podana v kolutih in lahko
odstopa:
PP trak 5 x 0,35/62 – 40,
PP trak 5 x 0,45/200 – 3.700,
PP trak 8 x 0,35/103 – 140,
PP trak 8 x 0,45/62 – 280,
PP trak 8 x 0,5/200 – 60,
PP trak 9 x 0,46 za stroj Signode HB
4300 – 30,
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PP trak 9,2 x 0,52 za stroj Signode LC
1000 – 30,
PP trak 12 x 0,55/200 – 30,
Poliesterski - tekstilni trak za stroj za
vezanje odpadnih kartonov Dixi 18S – 15
mm širine – 24.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predolžiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 2 leti od podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.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 o izpolnjevanju tehničnih zahtev
naročnika, v kateri se mora materialno in
kazensko obvezati, da ponujeno blago popolnoma ustreza tehničnim zahtevam naročnika.
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: 3. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 10. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
4. 4. 2007 ob 10. uri, Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije d.o.o.

Storitve
Ob-7143/07
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
02/4449-23-79.

Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje in popravila instalacij
centralnega ogrevanja in vodovodnih instalacij na poštah na PE Kranj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: 52 pošt na področju
poslovne enote Kranj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in popravila instalacij centralnega ogrevanja in vodovodnih instalacij na poštah na PE Kranj.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 10. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo in predložiti potrdila o
usposobljenosti za izvajanje in opravljanje
storitev in servisnih posegov na oljnih gorilnikih, plinskih gorilnikih, plinske proge in
pripadajoča oprema, avtomatike in regulacija ogrevalnih sistemov in usposobljenost
za upravljanje z elektro napravami.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. sklop:
1. skupna cena rednega
servisa
2. cena efektivne
delovne ure
3. cena intervencijske
delovne ure
2. sklop:
4. cena efektivne
delovne ure
5. cena intervencijske
delovne ure

Ponderiranje

60 točk
30 točk
10 točk
80 točk
20 točk
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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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 9. uri, Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 49911-58/2007-2
Ob-6880/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija
Republike Slovenije, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Agencija) na podlagi drugega odstavka 92. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– uradno prečiščeno besedilo) v zvezi s 5.
in 6. členom Pravilnika o primernih načinih
varovanja premoženja in vrstah ukrepov za
preprečitev nadaljnje škode na premoženju
(Uradni list RS, št. 74/05) in na podlagi Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
13/06) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje nakupa elektromrež
in pašnih aparatov z namenom
preprečevanja nadaljnje škode, ki jo
lahko povzročijo velike zveri (rjavi
medved, volk, ris)
I. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje nakupa elektromrež in pašnih aparatov, ki so jih upravičenci kupili po 10. 5. 2006 in do 10. 5. 2007.
Pravna podlaga za izvedbo ukrepov, ki
preprečujejo nastajanje nadaljnje škode
na premoženju, ki jo lahko povzročijo živali
zavarovanih prosto živečih vrst je določena v drugem odstavku 92. člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04
– ZON-UPB2 in 61/06 – ZDru-1) in v 5. in
6. členu Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za
preprečitev nadaljnje škode na premoženju
(Uradni list RS, št. 74/05). Sredstva se bodo
črpala iz proračunske postavke 3544 – Nadomestila in odškodnine.
Višina razpoložljivih sredstev za ta namen za leto 2007 je 63.000,00 EUR.
II. Upravičenci
Upravičenci do finančnih podpor iz
I.poglavja tega javnega razpisa so fizične in
pravne osebe, ki imajo stalno prebivališče
oziroma sedež v Republiki Sloveniji in živijo
na območju, kjer je nastanek škode, ki jo povzročijo velike zveri (rjavi medved, volk, ris)
objektivno pričakovan. Šteje se, da je nastanek škode objektivno pričakovan, če je znano, da je v neposredni okolici premoženja, ki
je enaka življenjskemu prostoru zavarovane
živali, v obdobju zadnjih treh let že najmanj
dvakrat prišlo do nastopa škodnega dogodka. Življenjski prostor velikih zveri je območje,
ki je s predpisom, ki ureja ekološko pomembna območja (Uredba o ekološko pomembnih
območjih, Uradni list RS, št. 48/04), določeno
za osrednji življenjski prostor velikih zveri, kot
navajata druga in tretja alinea 2. člena Pravilnika o primernih načinih varovanja premoženja in vrstah ukrepov za preprečitev nadaljnje
škode na premoženju.
Sofinancira se le nakup elektromrež višine 106 centimetrov (cm) ali več.
Sofinancira se le nakup baterijskih in
akumulatorskih pašnih aparatov z energijo
pulza 1,5 Joule (J) ali več in omrežnih pašnih aparatov z energijo pulza 5 J ali več.
III. Pogoji za dodelitev sredstev
Upravičenec mora vložiti vlogo na razpisnem obrazcu »Vloga za sofinanciranje

nakupa elektromrež in pašnih aparatov«,
ki je sestavni del razpisne dokumentacije z
vsemi potrebnimi prilogami in dokazili, ki so
v njej navedene.
IV. Omejitve
Sredstva se ne dodelijo upravičencu, ki
je za isti namen, kot ga navaja v vlogi za
pridobitev sredstev po tem javnem razpisu,
že prejel javna sredstva Republike Slovenije
ali sredstva Evropske unije.
V. Finančni in tehnični pogoji za dodelitev sredstev
1. Elektromreže morajo biti visoke
106 cm ali več. Priznani strošek nakupa
je 119,61 EUR za 50 metrov elektromreže
(1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi v
skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa elektromrež,
vendar največ v višini 60% priznanih stroškov (71,77 EUR za 50 metrov elektromreže
– 1kos).
Primer:
Kos

Cena

Priznani stroški

Finančna
podpora (60%)

Elektromreža
107 cm, 50 m

1

119,61 EUR

119,61 EUR

71,77 EUR

Elektromreža
106 cm, 50 m

5

598,05 EUR

119,61 EUR x 5
= 598,05 EUR

359,85 EUR

Elektromreža
108 cm, 50 m

1

130,00 EUR

119,61 EUR

71,77 EUR

Elektromreža
108 cm, 50 m

1

100,00 EUR

100,00 EUR

60,00 EUR

Enota

2. Baterijski in akumulatorski pašni aparati morajo biti z energijo pulza 1,5 J ali več.
Pašni aparati morajo biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru, da pašni aparati nimajo
vgrajene (notranje) zaščite proti udaru strele
je vlagatelj dolžan uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Baterijski
in akumulatorski pašni aparati morajo imeti
omejevalnik porabe toka, vgrajene opozorilne lučke (indikatorji – izpraznjen akumulator,
prenizka napetost pulza v ograji). Baterijski
in akumulatorski pašni aparati z energijo
pulza nad 10 J morajo imeti sistem prilagodljive moči.
Omrežni pašni aparati morajo biti z energijo pulza 5 J ali več. Pašni aparati morajo
biti zaščiteni proti udaru strele. V primeru,
da pašni aparati nimajo vgrajene (notranje)
zaščite proti udaru strele je vlagatelj dolžan
uporabljati dušilec strele, ki ni predmet sofinanciranja. Omrežni pašni aparati z energijo
pulza nad 15 J morajo imeti vgrajen opozorilni sistem.
Priznan strošek nakupa je do 686,60
EUR za pašni aparat (1 kos).
Višina dodeljenih sredstev se določi v
skladu z vloženo dokumentacijo za prijavo
vloge. Višina podpore znaša 60% predloženih stroškov vrednosti nakupa pašnega aparata, vendar največ v višini 60% priznanih
stroškov (do 411,96 EUR za pašni aparat
– 1 kos).
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Primer:
Enota

Kos

Cena

Priznani
stroški

Finančna
podpora (60%)

Baterijski pašni aparat
1,5 J

1

125,00 EUR

125,00 EUR

75,00 EUR

Akumulatorski
aparat 5 J

pašni

1

331,00 EUR

331,00 EUR

198,60 EUR

Baterijski pašni aparat
15 J

1

693,71 EUR

686,60 EUR

411,96 EUR

Omrežni pašni aparat
25 J

1

686,60 EUR

686,60 EUR

411,96 EUR

Priporočilo:
Razmere uporabe
(dolžina ograje –
ena mreža = 50 m)

A – krajša ograja
manj kot 15 el.
mrež
< 750 m

B – daljša ograja
15 – 30 el. mrež
750 – 1.500 m

C – zelo dolga
ograja
več kot 30 el.
mrež
> 1.500 m

Baterijski (akumulatorski)
PA

1,5 – 5,0 J*

5,0 – 15,0 J

> 15 J

Omrežni PA

5,0 – 10,0 J

10,0 – 25,0 J

> 25 J

* J = Joule = enota za energijo pulza
VI. Poraba sredstev
Upravičenci morajo storiti vse, kar je v
njihovi moči, da bodo sofinancirane elektromreže mreže in pašni aparati delovali v skladu z namenom za katerega so bili kupljeni.
VII. Merila za ocenjevanje vlog
Komisija bo strokovno ocenila vse pravočasne in popolne vloge. Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala do porabe sredstev po vrstnemu redu dospetja na Agencijo.
V primeru istočasnih vlog pa po abecednem
redu priimkov vlagateljev.
VIII. Razpisna dokumentacija in informacije
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa do
zaključka javnega razpisa na internetni strani http://www.arso.gov.si/, na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, v sobi P09, vsak ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12. uro in vsako sredo
med 14. in 16. uro ali na elektronskem naslovu: petra.ulamec@gov.si.
Vse informacije v zvezi z javnim razpisom je mogoče dobiti na Agenciji Republike
Slovenije za okolje, Sektor za ohranjanje
narave, kontaktna oseba je Petra Ulamec,
tel. 01/280-40-20, ki je dosegljiva v ponedeljek, sredo in petek med 10. in 11. uro ter v
sredo med 14. in 16. uro.
IX. Rok in način prijave
Vloge je potrebno poslati po pošti na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana ali osebno vložiti
v vložišču Agencije Republike Slovenije za
okolje.
Pravočasna vloga je tista, ki bo na naslov: Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b,1000 Ljubljana, prispela do
10. 5. 2007 do 14. ure, ne glede na način
prispetja.
Pisne vloge morajo biti v zaprtih ovojnicah označene z natančno oznako na sprednji strani: »Ne odpiraj – vloga za javni razpis – 3544«. Na ovojnici mora biti navedeno
ime in priimek ter točen naslov vlagatelja.
X. Obravnavanje vlog in postopek odobritve
Odpiranje pravočasno prispelih vlog bo
dne 11. 5. 2007 ob 10. uri v sobi 112 na
Agenciji. Odpiranje vlog ni javno. Prispele
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vloge bo pregledala in strokovno ocenila
komisija, ki jo imenuje generalni direktor
Agencije.
Prepozno prispele in nepravilno označene
vloge se zavrže, neutemeljene pa se zavrne.
Vlagatelje nepopolnih vlog komisija v roku
8 dni od odpiranja vlog pisno pozove, da jih
dopolnijo. Rok dopolnitve je 5 dni od prejema
poziva za dopolnitev. Nepopolne vloge, ki jih
vlagatelji v navedenem roku ne dopolnijo ali
jih dopolnijo neustrezno, se zavrže.
XI. Obvestilo o izidu javnega razpisa
Na podlagi predloga komisije odloči o
vlogah generalni direktor Agencije s sklepom. Upravičenci bodo o izboru pisno obveščeni najkasneje v enem mesecu po poteku
roka za prijavo.
Ministrstvo za okolje in prostor
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-6946/07
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno
besedilo), Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št.
126/06) ter v skladu s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) Ministrstvo za
šolstvo in šport objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov društev in
zvez društev v šolskem letu 2007/2008
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo in šport
Republike Slovenije, Kotnikova 38, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov, ki jih izvajajo društva in zveze društev
v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji, navedenimi v 2. členu
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje
in izobraževanja.
Projekti morajo biti vsebinsko naravnani v:
– podporo naravoslovju in tehniki,
– vzpodbujanje poklicnega in strokovnega izobraževanja dijakov in študentov višjih
šol,
– podporo zdravemu načinu življenja,
– podporo razvijanju vzgojnih konceptov,
– vzpodbujanje spoznavanja slovenskega jezika in kulture.
3. Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji projektov
a) Na ta razpis se lahko prijavijo zveze
društev in društva, ki:
– opravljajo dejavnost na razpisnem področju (kar dokažejo s kopijo temeljnega
akta društva),
– izvajajo projekte, ki so v skladu s cilji vzgoje in izobraževanja, navedenimi v
2. členu Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja ter opredeljeni v
predmetu javnega razpisa,
– v svoje projekte kot ciljno skupino, ki
ji je projekt namenjen vključujejo vsaj eno
izmed navedenih skupin: predšolske otroke,
učence, dijake, vajence, študente višjih šol,
ter starše, če je projekt vsebinsko naravnan
v podporo razvijanju vzgojnih konceptov,
– ciljne skupine udeležencev morajo
imeti aktivno vlogo pri pripravi in izvedbi
projekta,
– v prijavi za vsak prijavljeni projekt iz
lastnih oziroma drugih virov zagotovijo vi-
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šino sredstev, ki bo skupaj s predvidenim
deležem sofinanciranja po tem razpisu zadoščala za izvedbo celotnega projekta, prijavljenega za šolsko leto 2007/2008,
– so, če so bili pogodbena stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse pogodbene
obveznosti do ministrstva.
Posamezno društvo lahko prijavi največ
en projekt, posamezna zveza društev pa
največ tri projekte.
Društva, vključena v zveze društev, ali
enote zvez društev ne morejo biti samostojni
prijavitelji brez soglasja zveze društev, pri
čemer lahko ena zveza društev prijavi največ tri projekte skupaj z enotami ali društvi,
ki so njeni člani, vendar največ enega kot
zveza društev.
Društva in zveze društev na razpis ne
morejo prijaviti projektov:
– povezanih s tekmovanji iz znanja za
učence, dijake in študente višjih šol,
– povezanih s strokovnim izpopolnjevanjem strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju,
– jezikovnih tečajev,
– povezanih z izvedbo kongresov, simpozijev, seminarjev, sejemskih in drugih podobnih dejavnosti,
– povezanih z izdajo knjig, zgibank in
periodike,
– ki se nanašajo na redno delo strokovnih delavcev v VIZ (npr. učna pomoč učencem/dijakom).
Projekt mora potekati v šolskem letu
2007/2008.
Razpis ne velja za projekte ter društva in
zveze društev s področja športne dejavnosti.
b) Vloga na razpis mora vsebovati:
– izpolnjena prijavna obrazca A in B,
– fotokopijo temeljnega akta društva oziroma zveze društev,
– če ima društvo status društva v javnem
interesu, naj priloži fotokopijo o odločbi o
dodelitvi statusa društva.
4. Merila za izbiro prejemnikov sredstev
Razpisna merila za ocenjevanje pro
jektov
Podpora ciljem 2. člena
ZOFVI
Kakovost projektnega
predloga
Časovni potek projekta
Skupine udeležencev
(predšolski otroci, učenci,
dijaki, vajenci, študenti VŠ,
starši)
Število udeležencev
Izvedbena raven projekta
Reference prijavitelja
Skupaj največ

Točke
Največ 20
Največ 40
Največ 8
Največ: 8

Največ: 8
Največ: 8
Največ: 8
100

Točkovnik za dodelitev sredstev
Vrednost točke se določi tako, da se vrednost razpisnih sredstev deli s seštevkom
vseh točk, dobljenih pri vrednotenju na javni
razpis prijavljenih projektov, ki izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje.
Sofinancirajo se projekti, ki zberejo več kot
60% možnih točk oziroma od 61 do 100 točk.
Postopek in merila za izbiro prejemnikov
sredstev so sestavni del razpisne dokumentacije in so dosegljivi na spletni strani, navedeni v 12. točki tega razpisa.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
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Okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 76.300 EUR, ki so zagotovljena v
proračunskem letu 2008.
Višino sredstev za izbrani projekt določi
komisija ob upoštevanju razpoložljivih proračunskih sredstev, števila izbranih projektov
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Ministrstvo bo sofinanciralo posamezni
projekt največ do 50% njegove predvidene
vrednosti, vendar ne več kot 2.500 EUR.
Upravičeni so samo tisti stroški, ki so povezani z neposredno pripravo in izvedbo projekta, ne pa z rednim delovanjem društva.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najpozneje do 31. 8. 2008, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Rok za predložitev vlog in način predložitve: vloge morajo biti v zapečateni ovojnici v
vložišču Ministrstva za šolstvo in šport, Ljubljana, Kotnikova 38, najkasneje do 11. 4.
2007, do 12. ure na naslov: Ministrstvo za
šolstvo in šport, p.p. 104, 1000 Ljubljana,
oziroma oddane priporočeno na pošti najkasneje isti dan.
Opremljenost vloge
Vlogo je treba poslati v zapečateni ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na razpis za sofinanciranje projektov društev
in zvez društev v šolskem letu 2007/2008«,
– naslov naročnika (Ministrstvo za šolstvo in šport, p.p. 104, 1000 Ljubljana),
– naslov prijavitelja.
V vsaki pošiljki je lahko vloga le za en
projekt.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene prijavitelju.

8. Datum odpiranja pravočasno prispelih
vlog za dodelitev sredstev
Postopek javnega razpisa in odpiranje
pravočasno prispelih vlog vodi strokovna
komisija.
Odpiranje vlog bo v ponedeljek, 16. 4.
2007. Zaradi pričakovanega velikega števila
vlog njihovo odpiranje ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v
60 dneh od dneva odpiranja vlog.
10. Preveritev utemeljenosti izbire: prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in da mu razpisana
sredstva neupravičeno niso bila dodeljena,
lahko v 8 dneh od prejema obvestila o izbiri
vloži pritožbo na Ministrstvo za šolstvo in
šport. V pritožbi mora natančno opredeliti
razloge, zaradi katerih jo vlaga. Predmet
pritožbe ne morejo biti postavljena merila za izbiro končnih prejemnikov. Vložena
pritožba ne zadrži podpisa pogodb z izbranimi prijavitelji. O pritožbi odloči minister 15
dneh s sklepom.
11. Razpisna dokumentacija vsebuje:
– besedilo razpisa,
– postopek in merila za izbiro projektov,
– vzorec pogodbe,
– obrazec A (prijavni obrazec),
– obrazec B (izjave),
– obrazec C (končno poročilo),
– obrazec D (zahtevek za izplačilo).
12. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo
razpisno dokumentacijo
Razpis in razpisna dokumentacija bosta
od dneva objave razpisa v Uradnem listu
RS na voljo na spletni strani Ministrstva za
šolstvo in šport (http://www.mss.gov.si).
Za vse dodatne informacije lahko zainteresirani zaprosijo po elektronski pošti na
naslov Alenka.Pavlovec@gov.si med 26. 3.
2007 in 10. 4. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Št. 017-112/2002-73
Ob-7132/07
Na podlagi 16. člena Zakona o rudarstvu
(Ur. l. RS, št. 98/04 – uradno prečiščeno
besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZRud) in
8. do 11. člena Uredbe o rudarskih pravicah
za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v občini Vrhnika, Čeplje v občini Kočevje, Brege
v občini Krško in Bela v občini Poljčane (Ur.
l. RS, št. 29/07) Ministrstvo za gospodarstvo
objavlja
javni razpis
za podelitev rudarskih pravic za
gospodarsko izkoriščanje mineralnih
surovin na pridobivalnih prostorih
Mivšek v Občini Vrhnika, Čeplje v
Občini Kočevje, Brege v Občini Krško in
Bela v Občini Poljčane
I. Uporabnik proračunskih sredstev: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
II. Predmet razpisa je podelitev rudarskih
pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih iz 8.
do 11. člena Uredbe o rudarskih pravicah
za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v
občini Vrhnika, Čeplje v občini Kočevje, Brege v občini Krško in Bela v občini Poljčane
(Ur. l. RS, št. 29/07; v nadaljnjem besedilu:
Uredba), kot to izhaja iz tabele T1.
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T1
Čas trajanja
rudarske
pravice

Predvidena
letna količina
v m3 v
raščenem
stanju

Tehnični kamen – dolomit

12 let

20.000

Čeplje, 9. člen

Naravni kamen – okrasni
arhitektonski

10 let

1.000

Brege, 10. člen

Prod

17 let

80.000

Bela, 11. člen

Tehnični kamen – dolomit

10 let

50.000

Pridobivalni prostor,
člen v Uredbi

Mineralna surovina

Mivšek, 8. člen

Rudarska pravica na posameznem pridobivalnem prostoru se podeli v skladu s
pogoji iz Uredbe.
III. Pogoji:
Na javni razpis se lahko prijavi pravna
ali fizična oseba, ki izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da ima pravna ali fizična oseba, ki
opravlja pridobitno dejavnost, sedež na
območju Evropske unije (v nadaljnjem
besedilu: EU), ali da je državljan države
članice EU;
– da proti njej ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski
postopek;
– da ni bila obsojena za kazniva dejanja, ni bila kaznovana za prekrške in ni v
prekršku ali sodnem postopku v zvezi z
raziskovanjem oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin;
– da ponudi mineralno surovino, ki jo
pridobi in ne porabi za lastne potrebe,
na trgu vsem zainteresiranim osebam pod
enakimi pogoji;
– da predloži zahtevano bančno garancijo v primeru izbire plačevanja sanacije
po predpisu, ki ureja plačila za sanacijo
posledic rudarskih del.
IV. Pisna prijava na razpis mora vsebovati naslednja dokazila:
1. dokazilo o izpolnjevanju predpisanih
pogojev za opravljanje dejavnosti v skladu
z 39. členom ZRud, ki ga izda rudarska
inšpekcija, ali pogodbo z izvajalcem rudarskih del, ki te pogoje izpolnjuje;
2. načrt parcel pridobivalnega prostora,
na katerega se nanaša prijava (katastrski
načrt), ki ga izda pristojna območna geodetska uprava Republike Slovenije, ne
starejši od 30 dni;
3. izpiske iz zemljiške knjige za parcele
pridobivalnega prostora, na katerega se
nanaša prijava (zemljiškoknjižne izpiske),
ne starejše od 30 dni, ali drugo dokazilo o
pravici razpolaganja z zemljišči (dokazilo
o sklenjenem pravnem poslu z lastnikom
zemljišča);
4. dokazila o morebitnih dosedanjih
vlaganjih;
5. dokazila o izpolnjevanju pogojev za
uveljavljanje prednostne pravice.
Pravne osebe morajo poleg dokazil iz
točk 1 do 5 pisni prijavi priložiti tudi:
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da proti pravni osebi ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, ne starejše od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
pravna oseba ni bila obsojena za kazniva

dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da pravna oseba ni bila kaznovana za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da pravna oseba ni v prekršku ali
sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin,
ne starejše od 30 dni.
Fizične osebe morajo poleg dokazil iz
točk 1 do 5 pisni prijavi priložiti tudi:
– potrdilo, da je prijavitelj državljan države članice EU, ne starejše od 30 dni,
kadar prijavitelj ni samostojni podjetnik
posameznik,
– potrdilo o poravnanih davčnih obveznostih in drugih obveznih dajatvah, ki
ga izda pristojni davčni urad pri Davčni
upravi Republike Slovenije, ne starejše
od 30 dni,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
fizična oseba ni bila obsojena za kazniva
dejanja v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrajnega sodišča, da fizična oseba ni bila kaznovana za
prekrške v zvezi z raziskovanjem oziroma
izkoriščanjem mineralnih surovin, ne starejše od 30 dni,
– potrdilo pristojnega okrožnega sodišča, da fizična oseba ni v prekršku ali
sodnem postopku v zvezi z raziskovanjem
oziroma izkoriščanjem mineralnih surovin,
ne starejše od 30 dni.
V. Merila za izbiro
Pri večjem številu prijav za posamezni
pridobivalni prostor se bodo pri izbiri nosilca rudarske pravice upoštevale naslednje
prednostne pravice:
– vlagatelj vloge o zainteresiranosti za
podelitev rudarske pravice za posamezni
pridobivalni prostor iz Uredbe ima, ob izpolnjevanju enakih pogojev z drugimi prijavitelji, prednostno pravico pri dodelitvi rudarske
pravice, razen, če je bilo za isti pridobivalni
prostor vloženih več vlog o zainteresiranosti, ali če na javnem razpisu kateri od koncesionarjev uveljavlja prednostno pravico iz
druge, tretje ali četrte alinee;
– pri izbiri nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje ima prednost pravna ali fizična oseba, ki je na predvidenem pridobivalnem prostoru že imela rudarsko pravico za
raziskovanje po določbah ZRud;
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– kadar se z rudarsko pravico širi že
določen pridobivalni prostor, ima prednost
pri izbiri tisti nosilec rudarske pravice, ki
že opravlja rudarska dela na zemljišču, ki
meji na zadevno območje;
– če zaprosi za rudarsko pravico lastnik zemljišča, ima ta prednost pred ostalimi prosilci pri enakih pogojih, razen pred
prosilci iz druge in tretje alinee.
V primeru, da zgoraj navedenim merilom za izbiro ustreza več prijaviteljev, se
upoštevajo dodatna merila:
– dosedanja vlaganja prijavitelja v zvezi s pridobitvijo razpolagalne pravice z zemljiščem, pripravo tehnične dokumentacije
in druga vlaganja, povezana s pripravami
na izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru, za katerega vlaga
prijavo na razpis,
– usposobljenost in realno izkazana
zmožnost vlagatelja, da zagotovi izvajanje rudarske pravice.
VI. Začetek in čas trajanja rudarske
pravice: rudarska pravica se podeljuje za
čas, kot je določen v Uredbi in kot to izhaja iz tabele T1 v II. točki razpisa, in začne
teči z dnem sklenitve koncesijske pogodbe
med Republiko Slovenijo kot koncedentom in nosilcem rudarske pravice.
VII. Način prijave: vlagatelj vloži vlogo
na obrazcu (OBR 1), ki je sestavni del tega
razpisa, z vsemi zahtevanimi prilogami in
dokazili. Vloga je veljavna, če je pravočasna in vsebuje vse zahteve tega razpisa.
Nepravočasnih in nepravilno opremljenih
vlog komisija ne bo obravnavala in bodo
vrnjene vlagatelju.
Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj –
javni razpis – rudarska pravica za izkoriščanje mineralne surovine na pridobivalnem prostoru ___ (___. člen Uredbe)«, z
ustrezno navedbo imena pridobivalnega
prostora in člena iz Uredbe, ter navedbo imena in naslova vlagatelja, je treba
predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000
Ljubljana.
VIII. Rok prijave: za pravočasne se
bodo štele vloge, ki bodo prispele v vložišče Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana do vključno 16. 4.
2007, ne glede na vrsto prenosa pošiljke.
IX. Čas in kraj odpiranja prijav: odpiranje prijav bo dne 20. 4. 2007 ob 10. uri v
prostorih Ministrstva za okolje in prostor,
Dunajska 48, Ljubljana, v sejni sobi v III.
nadstropju. Predstavniki vlagateljev morajo na odpiranju predložiti pisno pooblastilo
za zastopanje v konkretni zadevi.
X. Postopek in rok za izbor: izbirni postopek bo vodila strokovna komisija za
ocenitev prijav na javni razpis, ki jo bo
imenoval predstojnik Ministrstva za gospodarstvo. Komisija bo v roku 30 dni po
javnem odpiranju prijav pripravila predlog
za izbor nosilca rudarske pravice za posamezni pridobivalni prostor. O izbiri nosilca
rudarske pravice bo odločilo Ministrstvo za
gospodarstvo z upravno odločbo.
XI. Dodatna pojasnila v zvezi z javnim
razpisom je mogoče dobiti na telefonskih
številkah 01/478-73-79 (mag. Roman Čerenak) in 01/478-73-78 (Simon Friškovec).
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
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OBR 1
PRIJAVA NA JAVNI RAZPIS
za podelitev rudarskih pravic za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin na pridobivalnih prostorih Mivšek v
Občini Vrhnika, Čeplje v Občini Kočevje, Brege v Občini Krško in Bela v Občini Poljčane.
I. OSNOVNI PODATKI O VLAGATELJU
Pravna oseba:
– Popolno ime (firma):

– Sedež (naslov):
– Zakoniti zastopnik:
– Matična številka:
– Davčna številka:
Fizična oseba – samostojni podjetnik posameznik:
– Popolno ime s.p.:

– Sedež (naslov):
– Matična številka:
– Davčna številka:
Fizična oseba – državljan države članice EU:
– Ime in priimek:
– Naslov stalnega bivališča:
– Enotna matična številka občana (EMŠO):
– Davčna številka:
II. PRIDOBIVALNI PROSTOR, KI JE PREDMET PRIJAVE
– Ime pridobivalnega prostora in številka člena v Uredbi:

– Zemljišča, ki jih zajema pridobivalni prostor, in razpolagalna pravica nad temi zemljišči (lastništvo, pogodba…):

III. USPOSOBLJENOST ZA IZVAJANJE RUDARSKE PRAVICE
– Podatki o kadrovski usposobljenosti za izvajanje rudarskih del (poklic, izkušnje, strokovna usposobljenost):

– Podatki o finančnih pokazateljih izvajanja rudarske pravice (predvidena vrednost investicije, način financi
ranja):
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IV. IZJAVLJAM
(obkrožiti)
a) da v celoti sprejemam pogoje iz 3. člena Uredbe
b) da bom nosil vse stroške v zvezi z rudarsko pravico
c) da bom pred sklenitvijo koncesijske pogodbe predložil koncedentu dokazilo o povrnitvi vloženih sredstev morebitnim dosedanjim vlagateljem
PRILAGAM:
Datum
žig
		
		

Firma oziroma ime prijavitelja,
ime zakonitega zastopnika,
podpis
Ministrstvo za gospodarstvo

Št. 430-9/2007
Ob-7140/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP in 14/07
– ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2007 in
2008 (Uradni list RS, št. 126/06), 31. člena
Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS,
št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo),
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) in Pravilnika o subvencioniranju
bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01
in 35/06) objavlja Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
javni razpis
za izbiro študentskih domov za
študijsko leto 2007/2008
I. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika proračunskih sredstev:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana.
II. Predmet javnega razpisa: javni razpis
se objavlja za izbiro zasebnih zavodov in
drugih zasebnih pravnih oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, registriranih
za dejavnost študentskih domov (v nadaljnjem besedilu: zasebni študentski domovi),
ki sprejemajo študente v skladu z določili
Pravilnika o subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06) in
ki jim bo ministrstvo dodeljevalo subvencije
za bivanje študentov.
III. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
a) Na tem razpisu lahko kandidirajo zasebni študentski domovi, ki so pri pristojnem
organu registrirani za dejavnost študentskih
domov in ki:
1. študentom zagotavljajo:
– opremljeno sobo, skupne in pomožne
prostore,
– električno energijo za razsvetljavo, kuhanje napitkov in jedi ter za druge osebne
potrebe,
– hladno in toplo vodo,
– ogrevane prostore,
– posteljno perilo ter
– vzdržujejo stavbo, opremo in napeljave
po sanitarno-tehničnih predpisih ter red in
čistočo v skupnih in pomožnih prostorih;
2. bodo proste zmogljivosti za bivanje
študentov objavljali v skupnem razpisu za
sprejem in podaljšanje bivanja, ki ga za vsako študijsko leto objavi ministrstvo;
3. bodo študentu zmanjšali ceno bivanja
za toliko, kolikor znaša subvencija;
4. ponujajo 7 ali več postelj.
b) Prijava na javni razpis (v nadaljnjem
besedilu: vloga) mora biti vložena na ustre-

znem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije, ki je priloga temu razpisu. Vloga
mora vsebovati v celoti izpolnjen razpisni
obrazec in vse zahtevane priloge. Zasebni
študentski domovi morajo vlogi priložiti:
1. dokazilo o lastništvu (zemljiškoknjižni
izpisek ne sme biti starejši od 30 dni) oziroma dokazilo, iz katerega izhaja, da imajo na
določeni nepremičnini lastninsko ali kakšno
drugo stvarno oziroma obligacijsko pravico,
ki jim omogoča izvajanje dejavnosti na takšni nepremičnini;
2. dokazilo pristojnega organa o tem,
da so registrirani za dejavnost študentskih
domov;
3. natančne podatke o vseh bivalnih
zmogljivostih in opremi z natančnim številom postelj, namenjenih za študente, upravičene do subvencije, in sicer posebej za
tiste, ki bodo prvič bivali v domu, in tiste, ki
bodo bivanje v njem podaljševali;
4. podatke o ceni bivanja v domu (če se
cene glede na sobe razlikujejo, je potrebno
navesti podatke za vsako skupino sob posebej in povprečno ceno bivanja v domu v
zadnjih treh mesecih) in elementih, iz katerih
je sestavljena;
5. pravila za vselitev v študentski dom
oziroma postopek za vselitev;
6. izjavo o tem, da bodo študentu zmanjšali ceno bivanja za toliko, kolikor znaša
subvencija;
c) prijavitelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost študentskih domov. Prav tako mora prijavitelj
soglašati s pogoji in merili, navedenimi v
tem javnem razpisu in pripadajoči razpisni
dokumentaciji ter potrditi resničnost oziroma
točnost navedb v vlogi, ki ustrezajo dejanskemu stanju, vse priložene fotokopije pa
ustrezajo originalom.
d) Razpis in pogodbe, ki jih bodo z ministrstvom sklenili izbrani prijavitelji, so vezani
na proračunske zmogljivosti ministrstva. V
primeru, da pride do sprememb v državnem
proračunu ali finančnem načrtu ministrstva,
ki neposredno vpliva na ta razpis ali na
sklenjene pogodbe, se s sklenitvijo aneksov
pogodbe spremenijo tako, da se jih ustrezno
prilagodi in to sorazmerno spremembam v
državnem proračunu oziroma finančnem načrtu ministrstva.
Ministrstvo mora kot neposredni uporabnik proračunskih sredstev kontrolirati porabo
sredstev, izplačanih na podlagi pogodbe.
Prijavitelj poda tudi soglasje k preverjanju
namenske porabe sredstev, odobrenih na

podlagi javnega razpisa. Ministrstvo lahko za kontrolo porabe sredstev kadarkoli
zahteva od izbranega prijavitelja vpogled
v poslovanje in dokumentacijo v zvezi z izpolnjevanjem te pogodbe in izbrani prijavitelj je dolžan tej zahtevi ugoditi. V primeru,
ko ministrstvo ugotovi kršitev pogodbe ali
nenamensko porabo sredstev, je izbrani
prijavitelj dolžan ministrstvu povrniti nenamensko porabljena sredstva z zakonitimi
obrestmi vred, računano od dneva nakazila
takih nenamensko porabljenih sredstev, kot
tudi odgovarja ministrstvu za vso nastalo
materialno in moralno škodo.
IV. Merila za dodelitev sredstev:
1. večje število ponujenih postelj;
2. manjša oddaljenost namestitve od najbližjega javnega ali koncesioniranega visokošolskega zavoda.
V. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev javnega razpisa, namenjena za subvencioniranje bivanja študentov v
zasebnih študentskih domovih v študijskem
letu 2007/2008, je 360.000 EUR.
VI. Subvencija za posameznega študenta, ki izpolnjuje pogoje in merila za subvencioniranje bivanja, se bo začela izplačevati potem, ko bo z njim zasebni študentski
dom sklenil nastanitveno pogodbo oziroma
aneks k pogodbi in bo na seznamu, ki ga
bodo v skladu z 32. členom Pravilnika o
subvencioniranju bivanja študentov (Uradni list RS, št. 22/01 in 35/06) ministrstvu
pošiljale pisarne za študentske domove.
Subvencije se bodo nakazovale mesečno,
način in postopek njihovega izplačevanja
se bo natančno opredelil v pogodbi, sklenjeni med ministrstvom in izbranim zasebnim študentskim domom.
VII. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način
predložitve ter opremljenost vloge
Prijavitelji oddajo vlogo s prilogami pisno, in sicer priporočeno po pošti ali osebno na naslov: Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, 1000
Ljubljana.
Vloge morajo biti osebno oddane oziroma priporočeno poslane v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis
za izbiro študentskih domov za študijsko leto
2007/2008« ter polnim naslovom pošiljatelja. Rok za oddajo prijave je 26. 3. 2007.
Kot pravočasne se štejejo vloge, ki prispejo na Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ali pa so oddane priporočeno na pošto do izteka navedenega roka.
Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno
in ki ne bodo pravilno označene, bodo zavržene.
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VIII. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: odpiranje prispelih vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za vodenje postopka za izbiro študentskih domov,
imenovana s strani ministrstva. Odpiranje
vlog bo 28. 3. 2007 ob 10. uri v sejni sobi
ministrstva, Trg OF 13, 4. nadstropje.
IX. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa
Minister za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo bo najkasneje do 12. 4. 2007
sprejel sklep o izbiri zasebnih študentskih
domov, ki izpolnjujejo pogoje za dodeljevanje subvencij za bivanje študentov.
Ministrstvo bo hkrati s poslanim sklepom
o izbiri pozvalo prijavitelja, ki mu bodo dodeljena sredstva, k podpisu pogodbe. V primeru, da se prejemnik v roku 8 dni od prejema
poziva nanj ne odzove, se šteje, da je odstopil od vloge za pridobitev sredstev.
X. Razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani prijavitelji dobijo na spletnih straneh
www.mvzt.gov.si, v rubriki javni razpisi.
Vsa dodatna pojasnila v zvezi z razpisom lahko zainteresirani dobijo na tel.
01/478-46-05 pri Mariji Bergant vsak delovni dan med 9. in 11. uro.
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 143/07
Ob-7149/07
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 ciljni razpis
za izbor kulturnih projektov »Rastem
s knjigo – izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo vsakemu
sedmošolcu«, ki jih bo v letu 2007
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo (v
nadaljevanju: razpis 27, oznaka JPR27ML-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
podpora vrhunskim ustvarjalcem s področja
mladinskega leposlovja, dvigovanje zavesti
o pomenu branja med mladimi ter spodbujanje medkulturnega dialoga. Razpis se
nanaša na financiranje kulturnih projektov
nevladnih in zasebnih kulturnih organizacij s statusom pravne osebe, gospodarskih
družb in posameznikov, ki delujejo na področju kulture (v nadaljevanju: projekti).
2. Pomen izrazov:
Upravičene osebe:
– nevladne in zasebne kulturne organizacije s statusom pravne osebe so: društva,
ustanove in druge nevladne organizacije,
zasebni zavodi, gospodarske družbe,
– samostojni podjetniki, ki delujejo na
razpisnem področju
(v nadaljevanju: upravičene osebe).
Predlagatelj projekta je odgovorni nosilec projekta v vlogi založnika.
Sozaložnik je tisti partner predlagatelja projekta, ki je bistveno vpleten tako v
zasnovo, kot tudi v izvedbo in financiranje
projekta.
Projekt je posamična kulturna aktivnost,
ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota. Vsebino in celotni obseg projekta
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je moč razbrati iz izpolnjenega prijavnega
obrazca in obveznih prilog.
Zaprošeni znesek je znesek, ki naj bi
ga za izvedbo projekta prispevalo ministrstvo. Najvišji zaprošeni znesek financiranja
posameznega projekta ne sme presegati
višine sredstev, ki je opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta, prikazanih v
finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
3. Razpisno področje in cilj razpisa:
3.1 Sofinanciranje se nanaša na izdajanje izvirnega slovenskega mladinskega
leposlovja. Cilji razpisa so:
– spodbuditi dostopnost raznovrstne, kakovostne in izvirne mladinske leposlovne
literature,
– promovirati vrhunske domače ustvarjalce mladinskega leposlovne literature,
– spodbuditi motivacijo za branje pri šolarjih in njihovo obiskovanje splošnih knjižnic,
– spodbuditi izvirno ustvarjalnost na področju mladinskega leposlovja,
– motivirati založnike k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v svoje
založniške programe za mladino ter povečati delež izdanega slovenskega izvirnega
mladinskega leposlovja.
3.2 Projekt Rastem s knjigo bo v šolskem letu 2007/2008 povezan z dejavnostmi v Evropskem letu medkulturnega dialoga,
zato je posebni cilj razpisa tudi spodbujanje
medkulturnega dialoga. Sem prištevamo tematiko, ki spodbuja dialog med kulturami,
poudarja kulturno raznolikost, prispeva k razumevanju različnih kultur, poudarja vzgojo
za strpnost, razvija zavest o enakopravnosti
spolov, spoštovanju drugačnosti, spoštovanju otrokovih in človekovih pravic ter temeljnih svoboščin.
4. Pogoji za sodelovanje na razpisu
Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe ali samostojni podjetniki, registrirani za opravljanje založniške
dejavnosti na področju R Slovenije in/ali v
zamejstvu (obvezno dokazilo: kopija izpiska
iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila
upravne enote ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno, da je predlagatelj registriran
za opravljanje dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne sme biti starejši
od šestih mesecev!). Organizacije, katerih
razvid vodi ministrstvo (društva v javnem
interesu in ustanove na področju kulture),
ki delujejo na področju kulture, niso dolžni
predložiti dokazila;
– da so kot pogodbena stranka ministrstva doslej izpolnjevali vse svoje obveznosti
do ministrstva (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva);
– ki kandidirajo s slovenskim izvirnim leposlovnim mladinskim delom:
– ki je bilo prvič izdano leta 2004 ali
kasneje;
– katerega pisec je sodobni slovenski
ustvarjalec;
– ki vključuje tematiko, ki spodbuja
medkulturni dialog, kot ga opredeljuje točka 3.2.;
– ki zagotavljajo odkupno ceno izvoda
knjige pri nakladi 20.000 izvodov do največ
2,10 EUR;

– ki so se pripravljeni pogajati o ceni odkupa knjige, ki je predlagana v izbor projektov (podpisana izjava predlagatelja v obrazcu razpisa).
Na razpisu lahko posamezni predlagatelji sodelujejo z največ štirimi (4) izdanimi
naslovi izvirnih slovenskih mladinskih del, ki
so prvič izšla od vključno leta 2004 naprej.
5. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
Izpolnjevanje splošnih in posebnih razpisnih pogojev ugotavlja komisija za odpiranje
vlog, ki jo imenuje minister za področje, ki je
predmet razpisa. Komisija za odpiranje vlog
bo predlagala zavrženje vlog predlagateljev,
ki niso upravičene osebe ali ne izpolnjujejo
splošnih in posebnih pogojev za sodelovanje na razpisu ter prepoznih, nepopolnih
oziroma prepozno dopolnjenih vlog.
6. Razpisni kriteriji:
Kakovost, uspešnost, primernost in izvedljivost predlaganega projekta:
Literarna kakovost in izvirnost
literarnega besedila
Izvirnost prikaza tematike
medkulturnega dialoga
Reference knjige (odmevnost v
strokovni in širši javnosti: kritike,
nagrade in druge reference)
Reference in prepoznavnost
pisca/piscev na področju
mladinskega leposlovja (nagrade,
odmevi v strokovni javnosti)
Jezikovna odličnost (izvirnost in
bogastvo jezikovnega izražanja ter
lektorska neoporečnost)
Primernost predlaganega knjižnega
dela razvojni stopnji sedmošolcev
Kakovost tehnične izvedbe
(oblikovanje, kakovost tiska in
papirja, kakovost vezave)
Konkurenčno razmerje med
kakovostjo predlagane knjige in
ceno za odkup
Prednost novejših izdaj (2007,
2006 – 2 točki; 2005, 2004 – 1
točka)

30
5
20

5
15
10
8
5
2

Skupaj: 100 točk
7. Uporaba kriterijev
Strokovna komisija za knjigo bo pregledala izpolnjevanje kriterijev kakovosti, uspešnosti, primernosti in izvedljivosti ter na tej
osnovi v odkup predlagala eno delo.
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami. Na JPR27ML-2007 bo izbrana knjiga predlagatelja,
ki bo v postopku izbire ocenjena oziroma
ovrednotena višje, vendar mora glede na
kriterije doseči vsaj 90 točk oziroma oceno
vrhunsko. Najvišje število prejetih točk za
vsak posamezno knjigo je 100 točk.
8. Okvirna vrednost: okvirna vrednost
vseh razpoložljivih sredstev, namenjenih za
razpis JPR27-ML-2007, znaša 53.000 EUR
za predvidoma 1 izbrano izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo in predvidoma
23.000 odkupljenih izvodov. Ministrstvo bo
pri odkupu knjige založniku v okviru odobrenih sredstev za izbrano knjigo namenilo tudi
namenska sredstva za nagrado avtorju/avtorjem besedila, in sicer v skupni višini 4.200
EUR brutto na izbrano knjigo.

Ocene: vrhunsko (90–100 točk), kakovostno (70–89 točk), zadovoljivo (51–69 točk),
nezadovoljivo (0–50 točk).
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9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih bo določal
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti
2007 in 2008.
10. Razpisni rok: razpis se prične 16. 3.
2007 in zaključi 16. 4. 2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec z navedbo obveznih
prilog,
– prilogo Izjava predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev,
– vzorec pogodbe.
12. Predlagatelj mora ob prijavi na razpis
priložiti naslednjo dokumentacijo:
– v celoti izpolnjen prijavni obrazec,
– potrdilo o registraciji,
– podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju splošnih in posebnih pogojev,
– fotokopije vsaj dveh referenčnih kritik,
recenzij ali odzivov o prijavljeni knjigi in njenem avtorju/avtorjih, objavljene v nacionalnih medijih,
– dva izvoda knjige.
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, kjer
najdejo tudi vse ostale podatke, povezane z izvedbo javnega razpisa (zakonski in
podzakonski akti, imena članov strokovnih
komisij…).
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
13. Oddaja in dostava predlogov:
13.1 Vloga mora biti izpolnjena na razpisnem obrazcu in mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni
dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več projektov, mora
vsak projekt poslati v ločeni kuverti in za
vsak projekt predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana, do 16. 4. 2007 oziroma najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji
strani: »Ne odpiraj – prijava na javni ciljni
razpis »Rastem s knjigo – izvirno slovensko
mladinsko leposlovno delo vsakemu sedmošolcu«« z oznako JPR27-ML-2007. Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja:
naziv in naslov (sedež).
13.2 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 16. 4. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva. Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh
obveznih sestavin, ki jih zahtevata besedilo
razpisa in razpisna dokumentacija in so naštete v točki 12. Dopolnjevanje vlog je možno le v razpisnem roku z nujno oznako, na
katero vlogo se dopolnitev nanaša.
13.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema pogoje, kriterije in vsa ostala
določila razpisa in razpisne dokumentacije.
13.4 Ministrstvo bo po odpiranju vlog iz
nadaljnjega postopka izločilo:
– vse vloge, ki jih ni vložila upravičena
oseba;

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;
– vloge, ki so nepopolne.
14. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Nataša Bucik, podsekretarka: natasa.bucik@gov.si. 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.
15. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe lahko vpogledajo v
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 20. 4. 2007.
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 z državnim proračunom.
Ministrstvo za kulturo
Št. 430-17/2007-1
Ob-7213/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Jave
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03) Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 12/05,
49/05, 39/06 in 5/07), usmeritev Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Republike Slovenije in v obliki Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o sodelovanju v znanosti
in tehnologiji med Vlado Republike Slovenije
in Vlado Republike Turčije (Uradni list RS
– MP št. 12/00) ter Protokola o sodelovanju
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Turčije in Metodologije ocenjevanja
vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih
in razvojnih projektov (št. 631-12/2006 z dne
20. 2. 2006) Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Turčijo v letih 2008 do 2010
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in turških raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstveno-raziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14
dni in daljše obiske od enega do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Turčiji;
– stroške bivanja v Domu podiplomcev
(Ljubljana, Maribor) in izjemoma v primeru
zasedenosti domov v hotelu B kategorije
(vendar največ do 100 evrov dnevno) in
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dnevnice za turške raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski – do
14 dni);
– stroške bivanja za turške raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana, Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do treh
mesecev in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uradni list RS, št. 140/06).
V primeru zasedenosti domov se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne znesek v
višini največ do 1251 € (evrov) mesečno.
Turškim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
dnevnice ob prihodu v Republiko Slovenijo
v enkratnem znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga mora biti
odposlana v posebni kuverti;
– projekti trajajo 3 leta; trajanje obiskov
pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne presežejo dveh
mesecev, pri čemer skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno ne smejo preseči 6 mesecev;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in turški nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v terminu in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (ARRS in TUBITAK) http://www.tubitak.gov.tr/uidb/sloven.html).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec A in B (ARRS-MS-TR-08-10-03-A/2007
in ARRS-MS-TR-08-10-03-B/2007) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
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– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-TR-08-10-03-A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-turcija-08-10@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(skupni slovensko-turški odbor za znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-turškega odbora za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na katero je agencija
vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 37.500 evrov. Sofinanciranje v letih 2008 do 2010 je vezano
na sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2010.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Turčijo v letih 2008 do 2010«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-TR-08-10-03-A/2007, v slovenskem in angleškem jeziku) se mora poslati
tudi po elektronski pošti na naslov: razpisturcija08-10@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je 25. april
2007, do 12. ure. Prijave morajo prispeti
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno 25. april 2007, do
12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca
morajo po elektronski pošti prispeti na na-
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slov: razpis-turcija08-10@arrs.si, do vključno 25. aprila do 12. ure. Za pravilno oddane prijave se štejejo prijave, ki so v roku
oddane v obeh oblikah, v pisni obliki in po
elektronski pošti.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega odbora,
predvidoma oktobra 2007. Javni razpis in prijavni obrazci bodo od dneva objave javnega
razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na
spletni strani agencije (glej priloge).
14. Podrobnejše
informacije:
Petja
Stanovnik, tel. 01/478-4732, e-pošta: Petja.Stanovnik@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-6947/07
Društvo slovenskih književnih prevajalcev v skladu z Zakonom o knjižničarstvu
(Uradni list RS, št. 87/01, 96/02) in Pravilnikom o izvajanju knjižničnega nadomestila
(Uradni list RS, št. 42/04) objavlja
javni razpis
za prevajalske štipendije iz naslova
knjižničnega nadomestila za leto 2007
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je podelitev štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila za leto
2007. Razpis je namenjen prevajalcem monografskih publikacij vseh leposlovnih in humanističnih zvrsti iz tujih jezikov v slovenščino ter prevodoslovcem za teoretsko refleksijo o prevajanju – v skladu z določbami
Pravilnika DSKP o podeljevanju štipendij iz
naslova knjižničnega nadomestila (v nadaljevanju Pravilnika DSKP), ki je del razpisne
dokumentacije. Podeljene bodo delovne in
rezidenčne štipendije ter prevajalske premije
za vrhunske dosežke v kategorijah perspektivni in uveljavljeni prevajalec. Prijavljanje
za štipendije poteka po zvrsteh, razvrstitev
kandidatov po kategorijah pa opravi strokovna komisija. Kriteriji za pridobitev štipendij
v različnih zvrsteh so v zgoraj omenjenem
Pravilniku DSKP izčrpno predstavljeni v njegovem 7., 8. in 20. členu.
2. Razpisni rok: razpis stopi v veljavo dne
16. 3. 2007 in se zaključi dne 30. 4. 2007.
3. Razpisna dokumentacija: razpisna dokumentacija obsega: Pravilnik DSKP, besedilo razpisa, prijavni list. Predlagatelj mora
ob prijavi predložiti celotno dokumentacijo,
ki jo zahteva 8. člen Pravilnika DSKP.
4. Oddaja in dostava prijav
Prijava mora biti predložena na naslov
Društvo slovenskih književnih prevajalcev,
Tomšičeva 12, 1000 Ljubljana, do (vključno) 30. 4. 2007 kot priporočena pošiljka v
zapečatenem ovitku z izpisom na sprednji
strani: Ne odpiraj – prijava za štipendijo iz
naslova knjižničnega nadomestila. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti navedba vlagatelja
in njegov naslov.
Za zamujeno se šteje vloga, ki ni bila
oddana kot priporočena pošiljka do 30. 4.
2007.
Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje celotne razpisne dokumentacije, navedene v Pravilniku DSKP (člen 8).
Dopolnjevanje vlog je mogoče samo v
razpisnem roku – z nujno oznako vloge, na
katero se dopolnitev nanaša.

Oddaja vloge pomeni, da je predlagatelj
seznanjen z vsemi pogoji in kriteriji razpisa.
Vso razpisno dokumentacijo in vse dodatne
informacije v zvezi z razpisom lahko dobi
v pisarni DSKP ter na spletni strani DSKP:
www.dskp-drustvo.si.
5. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru:
strokovna komisija DSKP bo predlagatelje
o svojem izboru obvestila najkasneje v 3
tednih po zaključku odpiranja vlog, ki se bo
začelo 2. 5. 2007. Rezultati razpisa bodo
uradno veljavni po izteku pritožbenega roka,
ki je 8 dni po prejemu obvestila o rezultatih razpisa. Po končanem pritožbenem roku
predloge strokovne komisije potrdi Upravni
odbor DSKP.
Društvo slovenskih književnih
prevajalcev
Št. 430-7/2007
Ob-6944/07
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 212. do 229. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) in sklepa župana z dne 1. 3. 2007,
Občina Zagorje ob Savi objavlja
javni razpis
za sofinanciranje ekipnih državnih
tekmovanj v letu 2007 v Občini Zagorje
ob Savi (v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje
športnih društev in klubov, ki sodelujejo v
ekipnih državnih tekmovanjih.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
Na razpis se lahko prijavijo športna društva oziroma klubi, ki izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– so organizirani v skladu z določili Zakona o društvih,
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje programa,
– sodelujejo v najvišjih državnih tekmovanjih (1. ali 2. liga),
– so v primeru, da je bil njihov program
v preteklem letu sofinanciran iz občinskega
proračuna, predložili vsebinsko in finančno
poročilo o realizaciji sofinanciranih programov,
– pojavljajo se v osrednjih slovenskih
medijih,
– imajo množičen obisk na prireditvah.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje ekipnih državnih tekmovanj za leto 2007 je 73.234,86 €.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu
s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina vloge: vloga mora biti izdelana izključno na predpisanih obrazcih, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije. Vsebovati mora vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem
obrazcu. Tako izdelana vloga bo obravnavana kot popolna.
6. 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.
7. Način predložitve vlog in dodatne informacije v zvezi z razpisom
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Vloga na predpisanih obrazcih se odda v
zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis, ekipna tekmovanja – 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 Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel. št.
03/56-55-718).
8. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele do petka, dne 30. marca 2007
do 11. ure. Nepravočasne prijave ne bodo
obravnavane. Odpiranje prispelih vlog na
razpis ne bo javno.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo prijavitelji pisno s sklepom obveščeni najkasneje
v roku 30 dni po sprejetju proračuna Občine
Zagorje ob Savi. O morebitni pritožbi zoper
sklep odloča župan občine. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov, v katerih bodo opredeljene
medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-6/2007
Ob-6945/07
Na osnovi določil 10. člena Zakona o
športu (Uradni list RS, št. 22/98 in 15/03),
5. člena Odloka za vrednotenje športnih
programov v Občini Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št. 6/03, Uradni list RS,
št. 38/04), ter Letnega programa športa v
Občini Zagorje ob Savi za leto 2007, sprejetega na 3. redni seji občinskega sveta
dne 19. 2. 2007, Občina Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje športnih programov v
Občini Zagorje ob Savi za leto 2007
I. Predmet razpisa
Občina Zagorje ob Savi bo v letu 2007
iz sredstev proračuna sofinancirala športne
programe z naslednjimi vsebinami:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov,
– vzdrževanje športnih objektov.
ll. Izvajalci, ki se lahko prijavijo na javni
razpis
Za sofinanciranje športnih programov
iz občinskega proračuna lahko kandidirajo
naslednji izvajalci programov na področju
športa:
– športna društva in klubi ter zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
– ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti v športu in do splošno
koristne in neprofitne.
III. Kriteriji, ki jih morajo izpoljnjevati izvajalci
Izvajalci programov na področju športa
morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
– sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– registracija za opravljanje športne dejavnosti,

– zagotovljene materialne, prostorske,
kadrovske in organizacijske možnosti za izvajanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– urejena evidenca o članstvu, plačani
članarini in ostala dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– občini redno dostavljajo podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov,
načrt aktivnosti in poročila o doseženih rezultatih,
– izpolnjujejo pogoje in merila iz tega odloka, ki so podlaga za vrednotenje športnih
programov.
IV. Kriteriji in merila za izbor programov
športa in dodelitev sredstev: izbrani programi bodo sofinancirani na osnovi Odloka za
vrednotenje športnih programov v Občini
Zagorje ob Savi (Uradni vestnik Zasavja št.
6/03, Uradni list RS, št. 38/04).
V. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov športa za leto
2007 znaša 67.184,11 €.
Sredstva, ki jih bodo izvajalci prejeli na
osnovi javnega razpisa za izvajanje športnih programov, morajo biti porabljena v letu
2007.
VI. 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.
Izvajalci pa jo lahko prevzamejo tudi v času
uradnih ur v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
VII. Način predložitve vlog in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: vloga na
predpisanih razpisnih obrazcih se odda v
zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika
in vidno oznako »Ne odpiraj – prijava na
javni razpis – šport 2007«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti obvezno naveden naslov
pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom lahko zainteresirani prejmejo
na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Zagorje ob Savi (Vlasta Šribar, tel.
03/56-55-718).
VIII. Rok za predložitev vlog: upoštevane
bodo vse vloge, ki bodo na naslov naročnika
prispele najkasneje do petka, dne 30. marca
2007 do 11. ure.
IX. Javno odpiranje vlog bo v torek, dne
3. aprila 2007 ob 8. uri v sejni sobi Občine
Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5.
X. Pogodbe o sofinanciranju: z izbranimi
izvajalci športnih programov bodo sklenjene
letne pogodbe o sofinanciranju športnih programov v letu 2007.
Občina Zagorje ob Savi
Ob-7000/07
Občina Selnica ob Dravi na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 127/06
– ZJZP, 14/07 – ZSPDPO), Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS,
št. 12/03, 77/03) in 7. sklepa sveta Občinskega sveta objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnine z javnim
zbiranjem ponudb
1. Predmet prodaje:
1.1. zemljiška parcela, ki se nahaja v območju veljave prostorsko ureditvenih pogojev za podeželje Občine Selnica ob Dravi
v k.o. Sp. Slemen, z naslednjimi zemljiško
knjižnimi in katastrskimi podatki:
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ZKV

k.o.

144/2

1003

177

Spodnji
Slemen

2. Izklicna cena
2.1. Izklicna cena za zemljiško parcelo št.
144/2 k. o. Spodnji Slemen, v skupni izmeri
1003 m2 znaša 30.090 EUR (7,210.767,60
SIT).
2.2. V ceno ni vštet 20% davek na dodano vrednost, ki ga plača kupec.
3. Ponudbo je potrebno vložiti v pisni
obliki, na Občino Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.
4. Rok za zbiranje ponudb je od 16. marca 2007 do vključno 26. marca do 12. ure.
Upoštevane bodo samo ponudbe, ki bodo
do roka prispele na naslov prodajalca. V
primeru, da ponudnik, ki je ponudbo oddal
in ne želi sodelovati na javnem razpisu, lahko umakne ponudbo do vključno 26. marca
do 12. ure.
5. Ponudniki morajo ponudbo predložiti v
zaprti ovojnici na naslov: Občina Selnica ob
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, z oznako »Ponudba za nakup zemljišča
k.o. Sp. Slemen – Ne odpiraj!«.
6. Vsak ponudnik mora pred zaključenim
rokom za oddajo ponudbe položiti kavcijo
v višini 840 EUR (201.096 SIT) na transakcijski račun Občine Selnica ob Dravi št.
01378-0100009222 odprt pri Banki Slovenije, z navedbo »kavcija za javno ponudbo z
oznako številke parcele, za katero se kavcija
plačuje«.
7. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki so državljani Republike Slovenije in, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti. Ponudniki morajo pred začetkom
odpiranja javnih ponudb predložiti naslednje
dokumente: podjetniki – bon I, bon II, izpisek
iz sodnega registra.
8. Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena najkasneje v roku 30 dni
po zaključenem javnem odpiranju ponudb.
Vplačana kavcija se kupcu vračuna v kupnino. Ponudnik, ki na javnem razpisu ne
uspe, dobi brezobrestno povrnjeno kavcijo
najkasneje v 8 dneh po izvedenem javnem
odpiranju.
9. Kupec mora poravnati kupnino v celoti
najkasneje v roku 8 dni od dneva sklenitve
kupoprodajne pogodbe. Izročitev nepremičnine in prenos lastništva se opravi po celotnem plačilu kupnine in stroškov. Če izbrani
kupec prodajne pogodbe ne sklene v navedenem roku, se šteje, da je od nakupa
odstopil, vplačana kavcija pa mu zapade kot
skesnina. Kavcija se zadrži tudi v primeru,
da se plačilo kupnine in stroškov ne izvede
v roku, pogodba se razdre.
10. Prodajalec plača stroške v zvezi s
sestavo in sklenitvijo kupoprodajne pogodbe, ki jo je sestavil notar, plačilom davčnih
dajatev, notarsko overitvijo prodajalčevega
podpisa. Ponudnik plača stroške nastale z
vpisom v zemljiško knjigo, strošek v zvezi s
prometom nepremičnin ter morebitne druge
stroške, nastale s prometom nepremičnin.
11. Pogoji iz tega javnega razpisa so sestavni del pogodbe o prodaji nepremičnine.
12. Prodajalec si pridrži pravico, da z
nobenim od ponudnikov ne sklene pogodbe
kljub uspelemu razpisu.
12. Javno odpiranje pisnih ponudb bo v
petek, 27. marca 2007 ob 10. uri v prostorih
Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,

Stran

1780 /

Št.

23 / 16. 3. 2007

sejna soba. Odpiranje ponudb bo opravila
za to posebej imenovana komisija.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno
in najkrajši plačilni rok, ob upoštevanju vseh
razpisnih pogojev. V primeru, da ponudniki ponudijo enako ceno, imajo prednost pri
sklenitvi pogodbe ponudniki, ki bodo ponudili najkrajši plačilni rok.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
komisija sestavi poročilo na podlagi podanih kriterijev v javnem razpisu, s predlogom
izbranega ponudnika in ga dostavi županu
s pogodbo v podpis.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v 8 dneh od odpiranja ponudb.
17. Vse druge informacije lahko dobijo
zainteresirani ponudniki na zgoraj navedenem naslovu vsak dan od 8. do 11. ure, tel.
02/673-02-02, faks 02/673-02-14, e-mail:
obcina.selnica@triera.net, kontaktni osebi
Tinca Kmetec ali Nada Hölzl. Ogled nepremičnine je možen po dogovoru.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 35025-3/2007-3
Ob-7001/07
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
6230 Postojna, objavlja na podlagi 36. člena
Zakona o gospodarskih javnih službah (Ur. l.
RS, št. 32/93 in 30/98), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Postojna (Ur. l.
RS, št. 27/96, 51/97, 37/98 in 96/99) ter 2.,
17., 18. in 19. člena Odloka o podelitvi koncesije za izvajanje določenih gospodarskih
javnih služb v Občini Postojna (Ur. l. RS, št.
7/04, 141/04)
javni razpis
za podelitev koncesije za izvajanje
gospodarske javne službe
Hortikulturnih vzdrževalnih del na
javnih zelenih površinah v Občini
Postojna
I. Naziv koncedenta: Občina Postojna,
Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
II. Predmet razpisa: podelitev koncesije
za izvajanje gospodarske javne službe Hortikulturnih vzdrževalnih del na javnih zelenih
površinah, in sicer:
– oskrba in saditev drevja, živih meja,
okrasnega drevja ter drugih rastlin,
– razmestitev in hramba cvetličnih korit,
– spomladansko in jesensko čiščenje
javnih zelenih površin,
– košnja travnatih površin,
– druga dela po letnem programu del.
III. Območje koncesije: koncesija se podeli za območje mesta Postojna in naselja
Prestranek, za zelene površine, ki so v lasti
oziroma v upravljanju Občine Postojna.
IV. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se podeli za dobo 10 let od dneva
sklenitve koncesijske pogodbe. Koncesijsko
razmerje začne veljati z dnem podpisa pogodbe.
V. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar poleg splošnih pogojev predpisov o
javnih naročilih: ponudnik mora izpolnjevati
tudi pogoje, določene v 4. členu Odloka o
podelitvi koncesije za izvajanje določenih
gospodarskih javnih služb v Občini Postojna
(Ur. l. RS, št. 7/04 in 141/04).
VI. Prijava na razpis mora vsebovati vso
dokumentacijo zahtevano v razpisni dokumentaciji. Nepopolne ponudbe in ponudbe,
ki ne bodo izpolnjevale razpisnih kriterijev
bodo izločene iz nadaljnje obravnave.
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VII. Prijavitelji morajo skladno z razpisno
dokumentacijo predložiti ponudbi strokovne
reference in druga dokazila iz katerih izhaja
usposobljenost prijavitelja.
VIII. Merila, ki se bodo upoštevala pri
izbiri koncesionarja; največje skupno število točk, ki ga ponudnik lahko doseže, je
100 točk:
– ponudbena cena: do 84 točk,
– reference ponudnika: do 10 točk,
– strokovna in organizacijska usposobljenost: do 6 točk.
V primeru, da več kandidatov doseže
enako število in največ točk po gornjih merilih, ima prednost pri podelitvi koncesije kandidat, ki med kandidati nudi nižjo ceno.
IX. Razpisna dokumentacija in odgovorna oseba za dajanje pisnih informacij:
a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: razpisno dokumentacijo ponudniki lahko dobijo na naslovu:
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 25/1, Zora Obreza – tel.
05/728-07-84, po predhodni najavi, kontaktna oseba za dodatne informacije: Ivan Žnidaršič – tel. 041/623-237.
b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je na razpolago vsak delovni dan (po
predhodni telefonski najavi) od objave razpisa do največ šest dni pred rokom za oddajo
ponudb (do vključno 13. 4. 2007).
X. Rok in način predložitve prijav:
a) Prijave z vsemi zahtevanimi prilogami in z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
koncesija – hortikultura« je treba predložiti
v zaprtih ovojnicah. Na hrbtni strani ovojnice morata biti navedena ime in naslov
prijavitelja.
b) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo predložene najkasneje do
19. 4. 2007 do 9. ure, ne glede na vrsto
prenosa pošiljke. Prepozno prejete prijave
se ne bodo upoštevale in se bodo neodprte
vrnile pošiljatelju.
c) Naslov, kamor je potrebno predložiti
ponudbo: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna.
XI. Odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo dne 19. 4.
2007 ob 11. uri na naslovu: v sejni sobi
Kulturnega doma Postojna, Gregorčičev
drevored 1 (vhod s Prešernove ul.), 6230
Postojna.
Pri odpiranju ponudb smejo biti navzoči
prijavitelji ali predstavniki prijaviteljev, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
Prijava ni veljavna, če ne bo pravilno
označena in ne bo vsebovala vseh obveznih
sestavin, ki se zahtevajo v tem razpisu.
XII. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe: kandidat mora predložiti
nepreklicno garancijo banke (ali kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici) za resnost
kandidature, v višini 3.000 € (718.920 SIT).
Garancija mora biti veljavna najmanj 90 koledarskih dni od datuma odpiranja ponudb.
Kandidat mora prijavi predložiti tudi potrjeno izjavo banke (ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici), da bo dobil garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% od vrednosti del po ponudbi
koncedenta z DDV, za vsako leto izvajanja
koncesije.
Bančno garancijo bo predložil v roku 8
dni od podpisa akta o javno – zasebnem
partnerstvu in jo letno obnavljal.

XIII. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: koncesionar si zagotavlja plačilo koncesionirane
dejavnosti z zaračunavanjem opravljenih
storitev, ki jih zaračunava neposredno Občini Postojna. Način plačila koncesionarja
se določi z aktom o javno-zasebnem partnerstvu. Koncesionar je dolžan voditi računovodstvo za podeljeno koncesijo ločeno
od računovodstva za svojo ostalo dejavnost
v skladu z določili Zakona o gospodarskih
javnih službah in Zakona o gospodarskih
družbah.
XIV. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe potem, ko je
ta izbrana kot najugodnejša: pogodba.
XV. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in
tehnične usposobljenosti:
1. da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna
goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali
ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti
ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih
skupnosti,
– pranje denarja;
Dokazilo: izjava.
2. da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določili države, v kateri ima sedež;
3. da ni bil proti njemu uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek
v skladu s predpisi;
4. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
5. da noben imetnik poslovnega deleža,
delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju oziroma
kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika)
v višini več kot 20%, ni funkcionar oziroma
njegov družinski član;
6. da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države
članice, v kateri je registrirana dejavnost
o vpisu v register poklicev ali trgovski re
gister;
7. da v zadnjih šestih mesecih pred objavo koncesije ni imel blokiranega transakcijskega računa;
Dokazilo: izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo (obrazec 4).
8. da razpolaga z ustreznimi kadri potrebnimi za izvedbo koncesije;
Dokazilo: kandidat mora v prijavi navesti
in priložiti dokazila o strokovnih kvalifikacijah
osebja, odgovornega za izvedbo javne službe, ki je predmet razpisa.
9. da razpolaga z zadostnim obsegom
potrebnih sredstev za delo oziroma, da
razpolaga z ustrezno tehnično opremo in
zadostnim obsegom potrebnih sredstev za
izvedbo koncesije;
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Priloga: seznam tehnične opreme oziroma drugih sredstev, s katerimi mora ponudnik razpolagati in jih opisati v kandidaturi.
10. da predložijo dokazila, reference ipd,
ki potrjujejo, da imajo potrebna znanja in izkušnje za izvajanje razpisane javne službe.
XVI. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: opcija ponudbe je najmanj 90 dni. Predvideni rok za odločitev o
izbiri je 60 dni od dneva odpiranja ponudb.
O izbiri koncesionarja koncendent odloči z
upravno odločbo. O izbiri bodo ponudniki
pisno obveščeni v roku 30 dni od dneva
pravnomočnosti odločbe izbiri koncesionarja. Po pravnomočnosti odločbe sklene župan z izbranim koncesionarjem akt o javno
– zasebnem partnerstvu.
XVII. Razpisovalec si pridržuje pravico
ne izbrati nobenega ponudnika in ponoviti
razpis, kolikor kandidature kljub veljavnosti
iz kateregakoli razloga vsebinsko ne ustrezajo in zato ne prevzema nobene odgovornosti. Podelitev koncesije je izključna pravica razpisovalca.
Dodatne informacije: tel. 05/728-07-60,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si. Pojasnila ponudnikom bodo posredovana na njihovo zahtevo samo v pisni obliki.
XVIII. Datum odposlane zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne
9. 3. 2007.
Občina Postojna
Št. 121/2007
Ob-7004/07
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) ter načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2007
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/07), objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je:
a) Nepremičnina s parc. št. 772/126 k.o.
Trbovlje, ki v naravi predstavlja dvorišče.
Skupna površina nepremičnine, ki se
prodaja, znaša 300 m2.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 8.910 EUR. V ceni ni zajet 20% DDV,
ki ga v celoti poravna kupec.
b) Nepremičnine s parc. št. 1761/19,
1761/6 in 1761/4, vse k.o. Trbovlje, vpisane
v vl. št. 1040 k.o. Trbovlje, ki v naravi predstavljajo pot in dvorišče.
Skupna površina vseh nepremičnin, ki se
prodajajo, znaša 1.735 m2.
Izklicna cena za navedene nepremičnine
znaša 21.197,55 EUR. V ceni ni zajet 20%
DDV, ki ga v celoti poravna kupec.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 16. 3.
2007 na občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30
ure, ob sredah od 8. do 16.30 ure, ob petkih
pa od 8. do 12.30 ure, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v elektronski obliki. Sestavni del
obrazcev je vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 21. 3. 2007, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.

4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje, z oznako
za nepremičnino pod črko a): Ponudba za
nakup nepremičnine s parc. št. 772/126 k.o.
Trbovlje – ne odpiraj, za nepremičnine pod
črko b) pa: Ponudba za nakup nepremičnin s parc. št. 1761/4, 1761/6 in 1761/19,
vse k.o. Trbovlje – ne odpiraj; s podpisom
oziroma žigom na pregibu ovojnice, kjer se
le-ta zapre.
5. Ponudniki morajo najkasneje do torka, 20. 3. 2007 plačati varščino, ki znaša
10% izklicne cene nepremičnine za katero
bo dana ponudba, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s
sklicem za javno zbiranje ponudb za prodajo nepremičnine pod črko a: Ponudba
za nakup nepremičnine s parc. št. 772/126
k.o. Trbovlje, za nepremičnine pod črko b
pa: Ponudba za nakup nepremičnin s parc.
št. 1761/4, 1761/6 in 1761/19, vse k.o. Tr
bovlje.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni podjetniki priglasitveni list, fizične
osebe pa osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne
podatke, in sicer: svoj naziv, ime, priimek,
naslov, davčno številko, matično številko,
št. transakcijskega računa, predmet nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila. Ponudbi
morajo priložiti potrdilo o plačanih davkih in
prispevkih (pravne osebe), potrdilo o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse
razpisne pogoje, določene v tem javnem
razpisu in izpolnjen ter podpisan vzorec kupoprodajne pogodbe.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno
zaključenem razpisu in soglasju občinskega
sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 15 dneh
od soglasja občinskega sveta k prodaji in
poravnati kupnino v celoti najkasneje v 8
dneh od dneva sklenitve kupoprodajne pogodbe. Bistven pogoj, od izpolnitve katerega
je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe za vse nepremičnine, ki so predmet tega
razpisa, je celovito ter pravočasno plačilo
kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev predmetne nepremičnine, plačilo
davčnih dajatev, notarsko overitev prodajalčevega podpisa na kupoprodajni pogodbi ter
vpis v zemljiško knjigo.
9. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe, kupoprodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
10. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 21. 3. 2007 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
11. Predmeti prodaje se prodajajo po
principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
12. Kot najugodnejši ponudnik za vse
nepremičnine, ki so predmet tega razpisa,
bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo
ponudbeno ceno.
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13. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
14. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
15. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v desetih dneh od dneva odpiranja ponudb.
16. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena. Prodajalec bo zadržal
varščino ponudnika, ki bo izbran kot najugodnejši in katerega bo potrdil občinski
svet, pa ne bo želel skleniti kupoprodajne
pogodbe.
17. Dodatne informacije so na voljo na
tel. 03/562-79-81. Kontaktna oseba je Jana
Škorjanc.
Občina Trbovlje
Št. 121/2007
Ob-7005/07
Občina Trbovlje, 1420 Trbovlje, Mestni
trg 4, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe o
pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 12/03) in načrta prodaje stvarnega
premoženja občine, sprejetega z Odlokom
o proračunu Občine Trbovlje za leto 2007
(Uradni vestnik Zasavja, št. 3/2007) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem pisnih ponudb
1. Predmet prodaje je:
– stanovanje št. 36, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Trg revolucije 2a, Trbovlje, v skupni površini 72,50 m2 in
je vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trbovljah, v podvložku št. 3062/38 k.o.
Trbovlje. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za
neprofitno najemnino za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 55.161,18 EUR.
– stanovanje št. 19, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Sallaumines
4b, Trbovlje, v skupni površini 62,70 m2 in je
vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča
v Trbovljah, v podvložku št. 2579/107 k.o.
Trbovlje. Stanovanje je zasedeno z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo za
neprofitno stanovanje za nedoločen čas.
Izklicna cena za navedeno nepremičnino
znaša 45.564,14 EUR.
2. Ponudbo je treba vložiti na obrazcih
v pisni obliki, ki so na voljo od petka, 16. 3.
2007 na občinski upravi Občine Trbovlje v
občinski upravni zgradbi na naslovu Mestni
trg 4, Trbovlje. Ponudniki lahko pisne obrazce dvignejo vsak delovni dan od 8. do 14.30,
ob sredah od 8. do 16.30, ob petkih pa od 8.
do 12.30, v pisarni 47/II. Na voljo so tudi v
elektronski obliki. Sestavni del obrazcev je
vzorec kupoprodajne pogodbe.
3. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
srede, 21. 3. 2007, do 10. ure. Upoštevane
bodo samo ponudbe, ki bodo do roka prispele na prodajalčev naslov.
4. Ponudniki morajo ponudbe predložiti
v zaprti ovojnici s podpisom oziroma žigom
na pregibu ovojnice, kjer se le-ta zapre, na
naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420
Trbovlje, z oznako: Ponudba za nakup stanovanja na Trgu revolucije 2a/Sallauminesu
4b – ne odpiraj.
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5. Ponudniki morajo najkasneje do torka,
20. 3. 2007 plačati varščino, ki znaša 10%
izklicne cene, in jo nakazati na vplačilni račun pri UJP št. 01329-0100018122, s sklicem na javno zbiranje ponudb za prodajo
stanovanja na Trgu revolucije 2a/Sallauminesu 4b.
6. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe in samostojni podjetniki ter fizične
osebe, ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Občine Trbovlje. Pravne osebe
morajo predložiti izpisek iz sodnega registra,
ki ne sme biti starejši od 30 dni, samostojni
podjetniki priglasitveni list, fizične osebe pa
osebni dokument. Ponudniki morajo v ponudbi navesti svoje točne osebne podatke,
in sicer: svoj naziv, ime, priimek, naslov,
davčno številko, matično številko, predmet
nakupa, ponudbeno ceno in rok plačila.
Ponudbi morajo priložiti potrdilo o plačanih
davkih in prispevkih (pravne osebe), potrdilo
o plačani varščini, pisno izjavo, da sprejemajo vse razpisne pogoje, določene v tem
javnem razpisu.
7. Izbrani ponudnik bo moral po uspešno zaključenem razpisu, v roku 15 dni po
soglasju občinskega sveta k prodaji, s prodajalcem skleniti kupoprodajno pogodbo
in poravnati kupnino v celoti najkasneje v
8 dneh od dneva sklenitve kupoprodajne
pogodbe, v nasprotnem primeru lahko prodajalec zadrži varščino ponudnika. Bistven
pogoj, od izpolnitve katerega je odvisna veljavnost kupoprodajne pogodbe, je celovito
ter pravočasno plačilo kupnine.
8. Izbrani ponudnik plača vse stroške v
zvezi s sklenitvijo kupoprodajne pogodbe,
cenitev stanovanja, plačilo davčnih dajatev,
notarsko overitev prodajalčevega podpisa
na kupoprodajni pogodbi ter vpis v zemljiško knjigo.
9. Najemnik stanovanja ima pod enakimi
pogoji predkupno pravico. Prodaja na obstoječe najemno razmerje ne vpliva.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da
ne glede na prejete ponudbe, kupoprodajne
pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom,
župan ali občinski svet Občine Trbovlje pa
lahko kadarkoli do sklenitve pravnega posla
že začeti postopek ustavita.
11. Odpiranje ponudb, ki ni javno, bo
v sredo, 21. 3. 2007 ob 12. uri v občinski
upravni zgradbi Občine Trbovlje, Mestni trg
4, 1420 Trbovlje.
12. Predmet prodaje se proda po principu videno – kupljeno, kasnejše uveljavljanje
zahtevkov zaradi napak ne bo upoštevano.
13. Kot najugodnejši bo izbran tisti ponudnik, ki ponudi najvišjo ponudbeno ceno.
14. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bo odločal župan. Odpiranje ponudb bo
opravila posebna komisija. Komisija bo po
zaključku postopka predlagala županu izbor
najugodnejšega ponudnika.
15. Upoštevane bodo samo pravilne ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake ali
višje od izklicne cene.
16. Ponudniki bodo o izboru obveščeni
najkasneje v osmih dneh od dneva odpiranja ponudb.
17. Uspelemu ponudniku bo vplačana
varščina všteta v kupnino, neuspelim pa
brez obresti vrnjena najkasneje v 8 dneh od
odpiranja ponudb.
18. Dodatne informacije so na voljo tel.
03/562-79-81. Kontaktna oseba je Jana
Škorjanc.
Občina Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 47801-3/2007
Ob-7133/07
Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4,
Postojna, na podlagi sklepa Občinskega
sveta Občine Postojna št. 410-349/2006-5
z dne 21. 12. 2006 in sklepa Komisije za
izvedbo in nadzor postopkov razpolaganja s
stvarnim premoženjem Občine Postojna št.
03204-2/2007-1 z dne 8. 2. 2007 ter Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s
stvarnim premoženjem države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
A. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine: parc. št. 1870/26 travnik v izmeri
437 m2, vpisana v zemljiškoknjižnem vložku
št. 1899, k.o. Postojna, last Občine Postojna. Izklicna cena: 3,670.000 SIT oziroma
15.315 €.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske unije
oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,

– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Postojna« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
2. 4. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
B. Predmet prodaje je naslednja nepremičnina: parc. št. 45/1 pašnik v izmeri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1309 m2 in travnik v izmeri 1309 m2, vpisana
v zemljiškoknjižnem vložku 436, k.o. Razdrto, v lasti Občine Postojna. Izklicna cena
5,359.000 SIT oziroma 22.363 €.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vključujejo davka na dodano vrednost in davka
na promet nepremičnin, plača ju kupec.
2. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina
brez obresti vrnjena v roku 8 dni od izdaje
sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
7. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
8. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup
nepremičnine k.o. Razdrto« naj ponudniki
oddajo v sprejemni pisarni Občine Postojna
(pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna, Ljubljan-

ska 4, 6230 Postojna. Na hrbtni strani mora
biti označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
2. 4. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenem za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko komisija s soglasjem župana
postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
C. Poslovni prostor in zemljišča v območju, ki se ureja z Občinskim lokacijskim
načrtom Veliki Otok (Uradni list RS, št.
89/2004):
1. parc. št. 1449/10 poslovna stavba v
izmeri 386 m2, parc. št. 2795/9 dvorišče v izmeri 96 m2, poslovna stavba v izmeri 224 m2,
parc. št. 1697/5 dvorišče v izmeri 60 m2 in
parc. št. 1449/50 dvorišče v izmeri 1496 m2
v deležu do 2999/10000; izklicna cena:
10.351.058 SIT oziroma 43.194,20 €.
Navedena nepremičnina se nahaja v k.o.
Zagon. Območje, kjer se predmetna nepremičnina nahaja, je namenjeno za poslovno
obrtno dejavnost. Namenska raba, dopustne
dejavnosti in objekti ter gradbene parcele so
razvidne iz razpisne dokumentacije.
II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno.
2. Izklicne cene ne vključujejo davka na
dodano vrednost in davka na promet nepremičnin, plača ju kupec.
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3. Nepremičnina je zasedena z najemnikom, ki ima sklenjeno najemno pogodbo
za nedoločen čas. Najemnik ima predkupno pravico. Pred sklenitvijo pogodbe z
najugodnejšim ponudnikom (kolikor to ne
bo najemnik) se bo pozvalo predkupnega
upravičenca na sklenitev kupoprodajne pogodbe pod enakimi pogoji kot z izbranim
ponudnikom. Šteje se, da najemnik uveljavlja predkupno pravico, če vplača varščino
in poda ponudbo za nakup nepremičnine,
v nasprotnem primeru predkupno pravico
izgubi. V primeru, da je na javnem razpisu
uspel drugi ponudnik, ki ni najemnik je dolžan najemniku povrniti vlaganja.
5. Prodaja vseh nepremičnin se vrši v
okviru sheme pomoči, ki se dodeljuje po
pravilu »de minimis«, katero se priglasi Ministrstvu za finance Republike Slovenije, pri
čemer skupni znesek pomoči, dodeljen istemu upravičencu na podlagi pravila »de
minimis« ne sme preseči 100.000 EUR v
obdobju treh let od zadnjega prejema takšne pomoči, ne glede na obliko ali namen
pomoči.
Prejemniki pomoči oziroma kupci nepremičnin so dolžni v obdobju 5 let od dneva
sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin
oziroma prejema pomoči:
– opravljati dejavnost v prostorih, katere
pridobijo pod ugodnejšimi pogoji,
– ohraniti obstoječe število zaposlenih
in
– obnoviti poslovne prostore in pridobiti
uporabno dovoljenje.
Do izteka obdobja 5 let od dneva sklenitve pogodbe o nakupu nepremičnin se
v zemljiški knjigi vknjiži hipoteka v korist
Občine Postojna za razliko vrednosti cene
nepremičnine, tj. za razliko od izlicitirane
vrednosti nepremičnine do vrednosti nepremičnine, ugotovljene s cenilnim elaboratom,
izdelanim v mesecu septembru 2004.
V primeru neizpolnitve obveznosti kupca
je slednji dolžan plačati razliko v vrednosti nepremičnine z zakonskimi zamudnimi
obrestmi od dneva sklenitve pogodbe do
dne poplačila.
Pred podpisom pogodbe o nakupu nepremičnine je kupec dolžan občini predložiti
potrdilo o številu zaposlenih na dan izdaje potrdila oziroma kolikor je kupec fizična
oseba izjavo, da bo v prostorih opravljal
dejavnost ter izjavo o predvidenem število
zaposlitev.
Prejemnikom pomoči oziroma kupcem
nepremičnin se omeji razpolaganje z lastninsko pravico na pridobljenih nepremičninah
za dobo 5 let v korist Občine Postojna.
Pogoji navedeni v tej točki niso obvezujoči za kupce, kolikor bodo plačali vrednost
za nepremičnino v višini ali več, kot je ugotovljena v cenilnem elaboratu, izdelanem v
septembru 2004.
6. Nakup bo potekal po načelu videno
– kupljeno, kasnejše uveljavljanje zahtevkov
zaradi napak ne bo upoštevano.
7. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače ali tuje fizične ali pravne osebe, pod pogojem, da so državljani Republike Slovenije
ali druge države članice Evropske unije oziroma imajo sedež v Republiki Sloveniji ali
državi članici Evropske unije.
8. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% izklicne cene
nepremičnine (navesti št. parcele) na račun
Občine Postojna št. 01294-0100016345, s
pripisom v rubriko »vrsta posla«, na prvi
dve mesti 88.
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Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
9. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšo ponudbo je cena.
10. Izbrani ponudnik plača davek na
promet nepremičnin, davek na dodano vrednost, stroške notarja ter vpis v zemljiško
knjigo.
11. Kupnino so kupci, z izjemo tistih, ki
se bodo prijavili na razpis Občine Postojna
za pridobitev ugodnejših kreditov in subvencioniranje obrestne mere, dolžni plačati
v roku 15 dni po prejemu računa, ki se
ga izstavi po podpisu pogodbe. Kupci, ki
se bodo prijavili na prej navedeni razpis,
morajo kupnino poravnati takoj po ažurno
izpeljanem postopku odobritve kredita oziroma subvencioniranja obrestne mere, na
dan črpanja kredita. Plačilo celotne kupnine
v prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
12. Kupec lahko prevzame nepremičnine v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine po plačilu celotne kupnine in drugih
dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni za pravne
osebe oziroma priglasitveni list DURS za
samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,
– navedbo nepremičnine, ponujeno
ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine
(sprejemna pisarna z vložiščem, soba št.
3/2).
Podrobni podatki glede nepremičnin
in možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 05/72-80-753,
05/72-80-785.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine v kompleksu Veliki Otok« naj
ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Občine
Postojna (pritličje, pisarna št. 3/2) ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Postojna,
Ljubljanska 4, 6230 Postojna.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno do
2. 4. 2007 do 12. ure.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenem za dopol-
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nitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija za izvedbo in nadzor postopkov
razpolaganja s stvarnim premoženjem Občine Postojna. Po zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega
ponudnika.
V primeru, da dva ali več ponudnikov
ponudijo isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi
pogajanja. Po zaključku postopka komisija
predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.
6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe
v navedenem roku, se šteje, da je odstopil
od namere za sklenitev pogodbe in v tem
primeru se vplačana garancija za resnost
ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno
vrednost plačati v roku 15 dni po prejemu
računa, ki se ga izstavi po podpisu pogodbe.
Plačilo celotne vrednosti v prej določenem
roku je bistvena sestavina pravnega posla.
V primeru, da se plačilo ne izvede v roku, se
pogodba razdre, varščina pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem župana postopek do sklenitve pogodbe
ustavi.
Občina Postojna
Ob-7190/07
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3a,
6215 Divača, v sodelovanju z Banko Koper
d.d. Koper PE Sežana, Partizanska cesta
50, 6210 Sežana in Zavarovalnico Triglav
d.d. OE Postojna, Novi trg 5, 6230 Postojna, objavlja na podlagi 9. člena Pravilnika
o dodeljevanju posojil in subvencioniranju
obresti iz sredstev občinskega proračuna za
pospeševanje razvoja malega gospodarstva
v Občini Divača (Ur. l. RS, št. 69/02)
javni razpis
za dodelitev posojil in subvencioniranje
obresti za pospeševanje razvoja malega
gospodarstva v Občini Divača
1. Skupni znesek razpisanega posojila
znaša 223.460,19 EUR.
2. Posojilo in sofinanciranje obresti se
odobravajo za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme,
– nematerialne investicije (nakup patentov, licenc, know-howa, nepatentiranega
tehničnega znanja).

3. Zahtevek za dodelitev posojila lahko
vložijo:
– majhna podjetja in samostojni podjetniki,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili vlogo za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– majhna podjetja, ki so na pristojnem
sodišču vložila zahtevo za vpis v sodni register.
Sedež podjetja in kraj investicije morata
biti na območju Občine Divača. V primeru,
da višina razpisanih sredstev ni porabljena
v celoti, se sredstva lahko dodelijo tudi prosilcem, ki nimajo sedeža v Občini Divača in
investirajo na območju Občine Divača.
4. Sredstva se prednostno dodeljujejo
prosilcem, ki poleg pogojev banke in zavarovalnice, v večji meri izpolnjujejo naslednje
kriterije:
– zagotavljajo nova delovna mesta,
– vlagajo v dejavnosti, ki omogočajo razvoj turizma,
– vlagajo v deficitarne dejavnosti,
– vlagajo v dejavnosti, ki so energetsko
varčne in ne onesnažujejo okolja,
– vlagajo v razvoj obrtnih in osebnih storitev,
– dopolnjujejo proizvodne programe
ostalega gospodarstva v občini,
– vlagajo v razvoj dopolnilne dejavnosti
na kmetijah,
– vlagajo v izboljšanje oskrbe in dvig
kvalitete storitev občanov in turistom.
5. Doba vračanja posojila znaša do
7 let.
6. Letna obrestna mera znaša TOM
+0%.
7. Višina posojila ne sme presegati 60%
predračunske vrednosti investicije in 10%
skupne mase razpisanih sredstev. V primeru, da višina razpisanih sredstev ni porabljena v celoti se prosilcem lahko dodeli tudi več
kot 10% razpoložljivih razpisanih sredstev,
v kolikor so zainteresirani in to dopuščajo
pogoji banke.
Posojilo se zavaruje v skladu s pogoji
banke.
8. Vloge lahko prosilci dvignejo v enoti
Banke Koper PE Sežana, Partizanska 50,
Sežana in v enoti banke Koper agencija
Divača, Ul. Albina Dujca 2, Divača.
Izpolnjene vloge s potrebno dokumentacijo za prvo obravnavo se pošljejo do 30. 3.
2007 na naslov: Banka Koper d.d. PE Sežana, Partizanska cesta 50, 6210 Sežana, s pripisom: Za razpis subvencioniranje
obrestnih mer. Nepopolnih vlog ne bomo
upoštevali.
Komisija bo, vloge obravnavala mesečno
do porabe sredstev. Zadnji rok za oddajo
vlog je 14. 12. 2007, komisija bo zadnje vloge obravnavala 17. 12. 2007.
9. Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku 20 dni od dneva poteka roka za vložitev vlog. Prosilci bodo sklep prejeli v osmih
dneh po njegovem sprejemu.
Vse dodatne informacije dobite na sedežu Banke Koper d.d. PE Sežana, Partizanska 50, ter na Občini Divača, Kolodvorska
3a, Divača.
Občina Divača
Ob-7191/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 8. člena Odloka
o uresničevanju javnega interesa na področju športa v Občini Divača (Uradni list RS,
št. 54/04) Občina Divača objavlja
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javni razpis
za izbiro in sofinanciranje izvajalcev
programov športa v Občini Divača za
leto 2007
I. Občina Divača bo v letu 2007 sofinancirala naslednje programe športa:
– športna vzgoja otrok in mladine,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu,
– delovanje športnih društev.
II. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci:
– športna društva in klubi,
– zveza športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
– osnovna šola in vrtec.
Če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– da imajo sedež v Občini Divača,
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo
najmanj šestintrideset tednov v letu,
– za društva, da imajo urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa Zakon o društvih,
– da redno letno dostavljajo občini podatke o članstvu, poročila o realizaciji programov in doseženih rezultatih ter plan načrtovanih aktivnosti.
III. Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v letu 2007 je 30.149,39 EUR
(7,225.000 SIT).
IV. Programi in izvajalci bodo izbrani in
sofinancirani na podlagi meril za izbor in
sofinanciranje programov športa v Občini
Divača (Uradni list RS, št. 54/04).
V. Rok za prijavo programov je do četrtka, 5. 4. 2007 do 12. ure, na kar naj
računajo tudi prijavitelji, ki bodo prijave poslali po pošti. Prijave se oddajo na naslov:
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Občina Divača Kolodvorska ulica 3a, 6215
Divača. Prijava se odda v zaprti kuverti z
navedbo naslova naročnika in vidno oznako: »Ne odpiraj – javni razpis za izbiro in
sofinanciranje izvajalcev programov športa
v Občini Divača za leto 2007«. Na hrbtni
strani kuverte pa mora biti naveden naslov pošiljatelja. Prijavi priložite obrazce in
drugo dokumentacijo navedeno v razpisni
dokumentaciji, ki jo zainteresirani dobijo
v sprejemni pisarni Občine Divača ali na
spletni strani www.leks-localis.info ali na
www.divaca.si.
VI. Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobite v času uradnih ur Občine Divača pri Zdenki Hreščak oziroma na tel.:
05/73-10-930.
VII. Opozarjamo vse prijavitelje, da naj
prijava vsebuje vse v razpisni dokumentaciji
zahtevane dokumente.
VIII. Sklep o izbiri bodo prijavljenci prejeli v roku 30 dni po preteku roka za oddajo
prijav.
Občina Divača
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Javne dražbe
Št. 478-55/2007-1
Ob-7354/07
Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Stavbno zemljišče v Ljubljani, parc.
št. 2198, dvorišče v izmeri 89 m2, parc. št.
2199, garaža 4 m2, parc. št. 2200, dvorišče
v izmeri 117 m2, k.o. Tabor, ZKV.
a) Izklicna cena: 35.000 EUR.
2. Zazidljivo stavbno zemljišče v Slovenski vasi, parc. št. 2022 (služeča), dvorišče v
izmeri 465 m2 in parc. št. 2023 dvorišče v
izmeri 5007 m2, ZKV 1044, k.o. Nova vas.
a) Izklicna cena: 138.000 EUR.
3. Objekt v nekdanji vojašnici Trnovo (večji nastanitveni objekt, ki ga je uporabljal
Urad za begunce), Občina Ilirska Bistrica,
parc. št. 825/32 posl. st. v izmeri 1054 m2,
parc. št. 825/123 dvorišče v izmeri 5852,
k.o. Trnovo.
a) V območju predkupne pravice: Občine
Ilirska Bistrica.
b) Izklicna cena: 535.000 EUR.
4. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1676/2, travnik v izmeri 8597 m2, k.o.
Vrhnika, ZKV 2466.
a) Izklicna cena: 450.000 EUR.
5. Stavba s pripadajočim zemljiščem
ob Vilharjevi cesti v Ilirski Bistrici, parc. št.
825/8, dvorišče v izmeri 219 m2 in parc. št.
825/155, posl. st. v izmeri 638 m2, k.o. Trnovo, ZKV 470.
a) Izklicna cena: 30.000 EUR.
6. Prodaja poslovnih prostorov v nekdanji vojašnici v Melju - Občina Maribor.
I. Poslovni prostori v objektu A, Meljska
cesta 36, Maribor
1. Poslovna prostora, št. 1 in 2, v kleti (sedaj uporabnik in investitor v obnovo
poslovnih prostorov je Branko Križ s. p,), v
izmeri 280,24 m2, parc. št. 422/4 in 422/29,
k. o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 126.000 EUR.
II. Poslovni prostori v objektu B, Ulica
heroja Šaranoviča 27- 29, Maribor
1. Poslovni prostor, št. 5, v prvem nadstropju objekta (prazno) v izmeri 18,14 m2,
parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 7.000 EUR.
2. Poslovni prostori, št. 6, 7 in 8, v prvem nadstropju objekta (prazno), v izmeri
66.9. m2, parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20,
k. o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 26.000 EUR.

3. Poslovni prostor, št. 9, v prvem nadstropju objekta (prazno) v izmeri 42.68 m2,
parc, št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 16.000 EUR.
4. Poslovni prostor, št 14a, v prvem nadstropju objekta (prazno), v izmeri 32,17 m2,
parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 12.000 EUR.
5. Poslovna prostora, št. 15. in 16, v prvem nadstropju objekta (prazno), v izmeri 122,37 m2, parc. št. 422/10, 422/21 in
422/20, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 43.000 EUR.
III. Poslovni prostori v objektu E, Ulica
heroja Jevtiča 5, Maribor
1. Poslovni prostor, št. 8, v drugem nadstropju objekta (prazno), v izmeri 336,94 m2,
parc. št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 151.000 EUR.
2. Poslovni prostor, št. 9, v mansardi
objekta, (prazno), v izmeri 321,75 m2, parc.
št. 422/12 in 422/25, k.o. Melje.
a) Izhodiščna cena: 131.000 EUR.
B) Stanovanja
1. Dvosobno stanovanje Gregorčičeva
cesta 3, št. 12/II. nad., (prazno), Ilirska Bistrica v izmeri 68,33 m2, parc. št. 3145/1,
ZKV 338, k.o. Ilirska Bistrica.
a) Izklicna cena: 26.000 EUR.
b) Ogled stanovanja: 28. 3. 2007 od 15.
do 16. ure, 29. 3. 2007 od 13. do 14. ure.
2. Garsonjera,Goriška cesta 15, št. 3/I.
nad. (prazno), Ajdovščina v izmeri 24,63 m2,
parc. št. 1037, ZKV 454, k.o. Ajdovščina.
a) Izklicna cena: 25.000 EUR.
b) Ogled stanovanja: 28. 3. 2007 od 15.
do 16. ure, 29. 3. 2007 od 9. do 10. ure.
3. Dvosobno stanovanje, Podgrad 103,
št. 11/II. nad. (prazno), Podgrad v izmeri 40,17 m2, parc. št. 108.S ZKV 337, k.o.
Podgrad.
a) Izklicna cena: 24.000 EUR.
b) Ogled stanovanja: 28. 3. 2007 od
13.30 do 14.30, 29. 3. 2007 od 11. do
12. ure.
IV. Ogled nepremičnin
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki
so navedeni ob stanovanjih, v zvezi z ogledi stražnic in zemljišč pa smo dosegljivi na
tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147 ali
01/471-28-39 od 19. 3. 2007 do 30. 3. 2007
med 8. in 12. uro.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 19. 3.
2007 do 30. 3. 2007 na tel. 01/471-22-13
med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna
Jelen.
V. Pogoji in pravila javnih dražb
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so etažno
in zemljiškoknjižno neurejena. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1.000 EUR do 15.000 EUR za 500
EUR,
– od 15.000 EUR do 50.000 EUR za
1.000 EUR,

– od 50.000 EUR do 150.000 EUR za
2.000 EUR,
– od 150.000 EUR naprej za 4.000
EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se
sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku
30 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku
iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-35000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija
brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski
račun.
6. Način in rok plačila kupnine: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v
8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s strani
obeh pogodbenih strank. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-35000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 2 uri pred
začetkom javne dražbe osebno oglasiti na
kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na vpogled
ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih oseb
morajo predložiti overjeno pooblastilo za
udeležbo na javni dražbi,
– osebno izkaznico (fizične osebe, s.p ter
zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb),
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
8. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
d) če se dražitelj ne udeleži javne dražbe, se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih.
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Plačilo varščine se šteje za dano ponudbo za posamezno nepremičnino najmanj po
izklicni ceni.
Ponudba veže do zaključka dražbe in
do tedaj ne more odstopiti ali jo kakor koli
razveljaviti.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03. Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo
posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 3. 4. 2007 ob 11. uri
v sejni sobi št. 327 v 3. nadstropju Sektorja
za gospodarjenje z nepremičninami Ministrstva za obrambo RS, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Št. 4500242204
Ob-6800/07
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 31. 7. 2006 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 19. 2. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Objekt Preloge, 2316 Zgornja Ložnica,
parc. št. 1823/4, k.o. Vrhole pri Konjicah, za
izklicno ceno 27.124,02 EUR.
– objekt je bivša telefonska centrala v
neto površini 82,40 m2 in zemljiščem v izmeri 727 m2;
Posebni pogoj: ustanovitev in vknjižba
služnostne pravice dostopa do tk omrežja in
vzdrževanje tk naprav, ki stojijo na predmetni parceli v korist Telekoma oziroma njegovih pravnih naslednikov;
2. Poslovni prostori Celje, Cankarjeva
8, 3000 Celje, parc. št. 2236 in 2235, k.o.
Celje, v izmeri 161,5 m2 v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe in predstavljajo
15/100 celote, za izklicno ceno 104.323,15
EUR.
Del prostorov v izmeri 34,06 m2 je oddano v najem dvema različnima najemnikoma.
Posebni pogoj: nepremičnina se prodaja
kot celota.
Kupec predmetne nepremičnine bo na
svoje stroške uredil odjemna mesta za električno energijo, ogrevanje, odjem vode ter
prevzel vse obveznosti in pravice, ki izhajajo
iz najemnih pogodb najemnikov poslovnih
prostorov.
3. Poslovni prostori Velenje, Kidričeva
2a, 3320 Velenje, parc. št. 2455/11, 2455/13
in 2455/4, k.o. Velenje, v izmeri 341,06 m2
v 2. nadstropju poslovne stavbe in predstavljajo delež do 19/100 od celote, za izklicno
ceno 269.153,73 EUR.
Del prostorov v izmeri 129,00 m2 je oddano v najem dvema različnima najemnikoma.
Posebni pogoj: nepremičnina se prodaja
kot celota.
Kupec predmetne nepremičnine bo na
svoje stroške uredil odjemna mesta za elek
trično energijo, ogrevanje, odjem vode ter

prevzel vse obveznosti in pravice, ki izhajajo
iz najemnih pogodb najemnikov poslovnih
prostorov.
4. Poslovni prostori Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, parc. št. 1119/4
k.o. Nova Gorica, zkv: E 92/B39, z oznako
1-11, v izmeri 79,82 m2 v 1. nadstropju poslovno stanovanjske zgradbe, za izklicno
ceno 112.669 EUR.
Prodajana nepremičnina je v celoti oddana v najem.
Posebni pogoj: kupec bo prevzel vse obveznosti in pravice, ki izhajajo iz najemnih
pogodb najemnikov poslovnih prostorov.
5. Stanovanjski prostori v objektu Rupa
2, 5230 Bovec, parc. št. 921, vl. štev. 1371,
k.o. Bovec, v izmeri 226,75 m2 manjši del v
pritličju, nadstropju in mansardi in predstavlja delež do 84/100 celote, za izklicno ceno
48.823,23 EUR
Posebni pogoj: kupec predmetne nepremičnine bo na svoje stroške uredil odjemna
mesta za električno energijo, ogrevanje, odjem vode.
6. Zemljišče-stavbno Krško, Lapajnetova
ulica 1, 8270 Krško, parc. št. 581/2 k.o. Stara vas, v izmeri 5.521 m2, za izklicno ceno
133.533,63 EUR.
II. Pravila javne dražbe:
– javna dražba se bo vršila v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju stavbe
Telekoma Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, dne 2. 4. 2007, ob 11. uri;
– nepremičnine se prodajajo posamezno
in po načelu »videno – kupljeno«;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Pravne osebe morajo predložiti
potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe
in številko ID za DDV. Fizične osebe morajo
predložiti osebni dokument iz katerega sta
razvidni davčna številka ter EMŠO;
– v primeru, da dražitelj nastopa s po
oblaščencem, je ta dolžan predložiti: osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo;
– javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
najmanj 400 EUR;
– dražitelj mora najkasneje do 28. 3.
2007 vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo namerava dražiti
in pripisom: »plačilo varščine za nakup nepremičnine …« na TRR Telekoma Slovenije
d.d. št.: SI56 0310 0100 62 535 420, sklic:
00 98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4,
1513 Ljubljana, in pred pričetkom dražbe
komisiji vročiti potrdilo o plačilu varščine ter
predložiti popolne podatke o številki tekočega računa (naziv banke in št. računa) za
vračilo varščine;
– javna dražba bo uspešna tudi, če se
je udeleži 1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Javna dražba je končana, ko
voditeljica dražbe 3x ponovi/izkliče najvišjo
ponujeno ceno;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti; dražitelj
ponujene cene ne sme preklicati (domneva
trdnosti ponudbe je kogentna);
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost;
– dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditeljica dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;
– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno;
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– če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
so sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 dneh od dneva dražbe;
– v primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
III. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi
ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Dodatne informacije in dogovori za ogled
nepremičnin so možni ob delavnikih od 8.
do 12. ure:
– za nepremičnine pod zap. št. 1, 2 in 3
na tel. 03/428-35-65 – Nada Lešnik
– za nepremičnini pod zap. št. 4 in 5 na
tel. 05/333-56-12 – Boris Luin
– za nepremičnino pod zap. št. 6 na tel.
07/373-71-41 – Alojz Sekula.
Telekom Slovenije d.d.
Ob-7212/07
Žale Javno podjetje, d.o.o., Ljubljana,
Med hmeljniki 2, objavlja
javno dražbo
za prodajo rabljenih vozil in delovnih
strojev
v soboto 24. marca 2007 ob 11. uri.
Predmet prodaje je:
1. Osebni IMV R21 GTS Nevada, l. 1991,
neregistrirano, vozno in odjavljeno.
IC: 50 € (11.982 SIT).
2. Osebni spec. Mercedes Benz Vito 113,
l. 1997, neregistrirano, vozno in odjavljeno.
IC: 2.100 € (503.244 SIT).
3. Osebno spec. Mercedes Benz Vito
113 l. 1999, registrirano, vozno.
IC: 2.950 € (706.938 SIT).
4. Osebno vozilo Audi 80, 2,6 E, l. 1994,
registriran, vozno.
IC: 775 € (185.721 SIT).
5. Traktorska prikolica enoosna, kiper,
nosilnost 3 tone vozna, neregistrirana.
IC: 500 € (119.820 SIT).
6. Kosilnica BCS 70 l, leto izdelave 1994,
gorivo diesel, rotacijska, akumulatorski vžig,
uporabna.
IC 200 € (47.928 SIT).
7. traktor kosilnica Baron leto izdelave
2000, rotacijska, bencin, ni v uporabi.
IC: 200 € (47.928 SIT).
8. Snežna freza, leto izdelave 1993, gorivo bencin, potrebna popravila.
IC: 100 € (23.964 SIT).
9. Sesalci za listje 3 kosi, ransomes, gorivo bencin, leto izdelavec 1993, potrebna
so popravila.
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IC:50 € (11.982,00sit) za 1 kos.
10. Kosilnica Honda, tip KZAH 1004143,
leto izdelave 1994, gorivo bencin, samohodna rotacijska, potrebna popravila.
IC: 50 € (11.982 SIT).
11. Agregat Tomos, moč 1,5 KW, leto
izdelave 1983, potreben popravila.
IC: 50 € (11.982 SIT).
12. Ozvočevalna naprava Iskra.
IC: 50 € (11.982 SIT).
Vse cene so v EUR in SIT z DDV.
Informacije:
Prvič na dražbi št. 2 do 12.
Drugič na dražbi št. od 1.
Peter Kokošinek tel. 01/420-17-50.
Ogled vozil bo možen dve uri pred dražbo na lokaciji Tomačevska c. 2.
Pogoji sodelovanja na dražbi:
1. Dražbe se lahko udeležijo vsi zainteresirani. Pogoj je plačilo varščine (št. 1: 100 €
(23.964 SIT), št. 2: 200 € (47.928,00 SIT),
št. 3: 300 € (71.892 SIT), kot jamstvo za
resnost, neposredno pred dražbo.
2. Vozila in delovni stroji so naprodaj kot
je navedeno, v obstoječem stanju na dan
dražbe, brez kasnejših ugovorov, po načelu:
»videno-kupljeno«.
3. Uspešen ponudnik, oziroma kupec
mora v 8 dneh skleniti pogodbo in plačati v
15 dneh po dražbi celotno kupnino in vozilo
odpeljati. V primeru, da kupec ne izpolni
obveznosti predhodnega stavka, prodajalec
varščino zadrži.
4. Dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bomo varščino vrnili, uspelemu dražitelju pa všteli v kupnino.
5. Dražba bo potekala po dražbenih pravilih prodajalca, s katerim bodo dražitelji seznanjeni neposredno pred dražbo.
Žale Javno podjetje, d.o.o.
Ob-6798/07
A&C marketing, d.o.o., Žalec v stečaju
objavlja
četrto javno dražbo
za prodajo sirarne v Srednji vasi v
Bohinju
I. Predmet prodaje: Sirarna v Srednji vasi
v Bohinju: nepremičnine, vpisane v vložku
št. 844 k.o. Bohinjska srednja vas zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Radovljici:
parc. št. 173/5 travnik površine 1466 m2 in
dvorišče 500 m2, parc. št. 173/7 mlekarna
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423 m2; premičnine: stroji in oprema v sirarni, Srednja vas v Bohinju, navedena v cenitvi cenilca iz septembra 2005 ter Blagovna
znamka št. 9970912 »bohinjski sir«, vse
skupaj kot celota. Izklicna cena je 835.000
EUR (200,099.400 SIT).
Premoženje bo prodano na javni dražbi,
ki bo v sredo dne 28. marca 2007 ob 14. uri
v sobi št. 236/II Okrožnega sodišča v Celju,
Prešernova ulica 22, 3000 Celje.
II. Pogoji javne dražbe:
Premoženje se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
Na javni dražbi lahko sodelujejo domače pravne in fizične osebe ter tuje pravne
in fizične osebe ob pogojih vzajemnosti, ki
predložijo dokazilo o plačilu varščine. Kupci
ne morejo biti osebe, določene v 153. členu
ZPPSL.
Pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb
morajo na javni dražbi predložiti pisno pooblastilo, pravna oseba se izkaže z izpiskom
iz sodnega registra, fizična oseba pa se
izkaže z osebnim dokumentom.
Pred javno dražbo mora vsak ponudnik
plačati varščino v višini 10% izklicne cene
in jo nakazati na transakcijski račun stečajnega dolžnika št. 06000 – 0954731238 pri
Banki Celje z navedbo “plačilo varščine za
javno dražbo”. Pred začetkom javne dražbe
se mora ponudnik izkazati s potrjenim prenosnim nalogom ali položnico.
Plačana varščina se bo kupcu vštela v
kupnino, dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, pa bo vrnjena v roku treh delovnih
dni po končani javni dražbi brez obresti. Potencialnemu kupcu, ki plača varščino pa ne
draži, se varščina ne vrne, ampak zapade v
korist stečajne mase.
Dražitelj, ki bo na dražbi uspel, mora
skleniti kupoprodajno pogodbo v roku 30
dni po opravljeni javni dražbi in plačati celotno kupnino na žiro račun stečajnega dolžnika v roku 15 dni po sklenitvi pogodbe,
sicer se šteje, da je dražitelj od nakupa
odstopil, varščina pa zapade v korist stečajne mase.
Kupec mora pred sklenitvijo pogodbe
stečajnemu upravitelju predložiti javno listino pristojnega organa, s katero dokazuje,
da ne obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II.
in III. odst. čl. 153 ZPPSL ali podati izjavo,
overjeno pri notarju, s katero pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavi, da ne

obstojijo dejstva in okoliščine iz I., II. in III.
odst. čl. 153 ZPPSL.
Če uspešni ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe in plačal celotne kupnine
v določenem roku, se prodaja razveljavi,
plačano varščino pa bo stečajni dolžnik zadržal v korist stečajne mase.
Izklicna cena ne vsebuje nobenih davščin, zato se le-te zaračunajo dodatno.
Druge dajatve, stroške sestave kupoprodajne pogodbe in druge stroške, povezane s
prenosom lastništva mora plačati kupec.
Kupljene stvari bodo kupcu izročene v
last in posest po plačilu celotne kupnine.
Premičnine, ki so predmet prodaje na tej
dražbi, so v posesti družbe A&C Ogledna
sirarna, d.o.o., Šlandrov trg 3, 3310 Žalec.
Kupcu je zato te predmete dolžna izročiti
zgoraj navedena družba. Če bi se ugotovilo, da posameznega predmeta pri navedeni
družbi ni več, je ta dolžna kupcu plačati denarno protivrednost v višini sorazmernega
dela vrednosti takšnega predmeta v celotni
doseženi prodajni vrednosti z upoštevanjem
sorazmernega dela tržne vrednosti iz cenitvenega poročila.
Pregled cenitvenih poročil oziroma ogled
premoženja, ki se prodaja, je možen po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem
Zvonimirjem Hudejem, tel. 03/541-75-05 ali
GSM 041/705-697 v delovnem času.
III. Pravila javne dražbe:
1. Dražbo vodi stečajni upravitelj.
2. Draži lahko tisti, ki je plačal varščino in
to dokaže s pisnim dokazilom o plačilu.
3. Zastopnik dražitelja mora predložiti
pooblastilo.
4. Dražitelji lahko dvigajo ceno za najmanjši znesek 40.000 EUR (9,585.600
SIT).
5. Dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba.
6. Na dražbi uspe tisti dražitelj, ki ponudi
najvišjo ceno.
7. Dražba je končana 10 minut po zadnji
najvišji ponudbi.
8. Ugovore proti dražbenemu postopku
je mogoče vložiti dokler ni zaključen zapisnik o poteku javne dražbe.
9. Ugovore reši stečajni upravitelj takoj.
10. Premoženje proda stečajni upravitelj
po navodilih in pod nadzorstvom predsednika stečajnega senata (člen 154/I ZPPSL).
A&C marketing, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 110-4/2007

Ob-6794/07

Preklic
Občina Sežana, Partizanska cesta 4,
6210 Sežana, preklicuje javni natečaj za
uradniško delovno mesto svetovalec v občinski upravi Občine Sežana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 16 z dne
23. 2. 2007.
Občina Sežana
Št. 0202-1/2007-8

Ob-6949/07

Preklic
Preklicujemo objavo javnega natečaja za
zasedbo prostih uradniških delovnih mest:
1. Strokovni sodelavec za pravna vprašanja v oddelku za področje diskriminacije v strokovni službi Varuha (eno delovno
mesto) in
2. Sodelavec za delo na področju varstva otrokovih pravic (eno delovno mesto),
ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 3
– stran 247-248, dne 12. 1. 2007 (Razglasni del).
Varuh človekovih pravic Republike
Slovenije
Št. 1100-6/2007-5

Ob-7204/07

Popravek
V Uradnem listu RS, št. 21 dne 9. 3.
2007 je bilo na strani 1592 in 1593, pod št.
1100-6/2007-1, Ob-6319/07, objavljen javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Referatu za neposredna plačila – površine, v Oddelku za neposredna
plačila, v Sektorju za neposredna plačila
v Agenciji RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja.
V uvodu pri navedbi pravnih podlag je
bilo napačno navedeno »javni natečaj za
zasedbo dveh prostih uradniških delovnih
mest«. Pravilno se glasi »javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta«.
Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 1100-16/2007/1
Ob-6790/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za notranje zadeve Republike Slovenije objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalca v Direktoratu za upravne
notranje zadeve, Sektorju za migracije
in naturalizacijo, Oddelku za državljanstvo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
ustrezne družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– 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.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za notranje
zadeve pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kan-

didatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Ministrstva za notranje zadeve, Direktorata
za upravne notranje zadeve, Beethovnova
ulica 3, 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«, številka: 1100-16/2007
na naslov: Ministrstvo za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani http://www.mnz.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi internega natečaja
daje gospa Maja Javornik (tel. 428-42-78),
informacije v zvezi z delovnim področjem pa
gospa Romana Berčič (tel. 428-49-17).
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-6791/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB-2, s
spremembami) Okrožno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, 4000 Kranj, objavlja javni natečaj
za 1 prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec III – strokovni sodelavec, (1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas).
Poleg splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili
na prosta delovna mesta, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
1. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri z
opravljenim pravniškim državnim izpitom,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega 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 zah-
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teva 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 pravniški državni izpit.
2. Okvirna vsebina del in nalog na delovnem mestu strokovnega sodelavca je:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitve odločitev,
– 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 priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem, odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– poročanje na sejah zunaj obravnavnega senata in izdelava osnutkov sodnih
odločb,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
področnimi predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednice sodišča in sodnikov.
3. Prijava za razpisano delovno mesto
strokovnega sodelavca 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 in
o znanju svetovnega jezika,
4. izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
5. izjavo kandidata, da:
– da je državljan RS,
– 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,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega javnega
postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču na
Jesenicah za pridobitev podatkov iz 5. 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 strokovni sodelavec opravljala v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
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Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrožnega sodišča v Kranju, Zoisova 2,
4000 Kranj.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, št. Su 010111/2007-Okrožno« na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi
na spletnih straneh okrožnega sodišča v
Kranju: http://www.sodisce.si/okrokr/.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja in informacije o delovnem področju
daje Renata Kušar, tel. 04/271-12-07.
V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno sodišče v Kranju
Št. 110-4/2007
Ob-6795/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Sežana objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Sežana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene smeri ali smer arhitektura (FAGG) ali visoka strokovna izobrazba gradbene smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.

Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– izdajanje lokacijskih informacij,
– vodenje investicij,
– 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 Občini Sežana pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Občine Sežana,
Partizanska cesta 4, 6210 Sežana.
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
svetovalec za okolje in prostor« na naslov:
Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210
Sežana, 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: obcina@sezana.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
dajeta Marko Kukanja (tel. 05/73-10-102) in
Adrijana Suša Bonifacio (tel. 73-10-104).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Sežana
Su 20/2007-4
Ob-6873/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, na podlagi
58. člena Zakona o Javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni razpis za zasedbo prostega

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delovnega mesta za določen čas do 31. 12.
2010 (projekt Lukenda):
strokovni sodelavec – 4 prosta delovna mesta
za določen čas do 31. 12. 2010 (projekt Lukenda). Izbrani javni uslužbenci ne
bodo imenovani v uradniški naziv, pač pa se
jim bodo pravice oziroma dolžnosti določile
glede na uradniški naziv višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno področje:
– 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 priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– 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 na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje tujega 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.
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. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. 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,
5. izjavo, da za namen tega izbirnega postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz
4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za določen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni razpis za prosto uradniško delovno mesto strokovni sodelavec'' na
naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, 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
Su 20/2007-3
Ob-6874/07
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 sodne pisarne (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja sodne pisarne 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,
– delo s strankami,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov,
– organiziranje, vodenje in nadzor dela
sodne pisarne,
– opravljanje najzahtevnejših del v zvezi
z vodenjem vpisnikov, knjig in imenikov ter
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zagotavljanjem pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom, vodenjem potrebnih evidenc,
zbiranjem statističnih podatkov, pripravljanjem statističnih poročil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov,
– zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb.
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 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.
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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 (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 vodja sodne pisarne« 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. 70055/2007
Ob-6875/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJN-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06)
Občina Trzin objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
referent III.
Zahtevani pogoji in znanja:
– V. stopnja ekonomske smeri,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovne
dobe,
– strokovni upravni izpit (kolikor ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat
opraviti v roku enega leta od sklenitve delovnega razmerja),
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (ZUP),
– znanje uporabe računalniških programov Word, Excell in Odos (občinski dokumentarni sistem).
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat
ima);
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
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– pisno izjavo kandidata da zna uporabljati programe Word, Excell, Odos (občinski
dokumentarni sistem);
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja,
da je državljan Republike Slovenije (lahko
fotokopijo listine o državljanstvu), da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da Občina
Trzin pridobi podatke iz 6. alineje iz uradnih
evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Okvirni opis dela: vodenje enostavnih
upravnih postopkov na prvi stopnji, izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi
stopnji, opravljanje enostavnih upravnih nalog na področju družbenih dejavnosti ter civilne zaščite in obrambe, opravljanje dejanj
v zvezi z izdajanjem potrdil iz enostavnih
evidenc, naloge na področju dejavnosti in
financiranja društev, administrativna dela na
področju družbenih dejavnosti in direktorja
občinske upr. ter delovnih teles OS ipd.
S prijavo na natečaj se šteje, da se kandidat strinja in dovoljuje, da Občina Trzin
za potrebe natečaja preveri vse navedene
podatke.
Če se v natečajnem postopku ali že sklenjenem delovnem razmerju ugotovi, da podatki niso verodojstojni, je to razlog za izločitev iz natečajnega postopka ali delovnega
razmerja.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost na osnovi predstavitve v
vlogi, dokazil, razgovora in po potrebi s preizkusom usposobljenosti.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v občinski upravi Občine Trzin, Mengeška 22, Trzin,
v nazivu Referent III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Občina Trzin,
Mengeška 22, 1236 Trzin. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj
referent«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
v osmih dneh po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite na tel. 01/564-45-44, Polono Gorše
Prusnik.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Trzin
Ob-6876/07
Svet zavoda Osnovne šole Gradec, Bevkova ulica 3, 1270 Litija razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje v skladu s 53., 145., in 43. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževa-

nja (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Pričetek dela je 2. 7. 2007.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan/-a za
pet let.
Prijave s pisnimi dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom in vizijo
razvoja zavoda, pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na zgornji naslov, z obveznim pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice.«
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izboru v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Gradec
Št. 07-2/6
Ob-6879/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. samostojni strokovni svetovalec
– pripravnik za program v centralni strokovni službi sklada m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo končano visoko izobrazbo
družboslovne, ekonomske ali sorodne smeri,
– obvladovanje dela z računalnikom,
– znanje najmanj enega tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas za dobo enega leta, s polnim delovnim
časom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije za
kulturne dejavnosti
Št. 1619-22/2007
Ob-6881/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za 2 uradniški delovni mesti:
podsekretar v Uradu RS za nadzor
proračuna za področje nadzora EU skladov.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna s
specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– znanje tujih jezikov, predvsem angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 4. alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem mestu so: vodenje projektnih skupin
in načrtovanje dela, samostojno oblikovanje rešitev in priprava gradiv, sodelovanje
pri določanju revizijskih ciljev in izvajanju
posameznih revizij, sodelovanje pri izdelavi dokončnih revizijskih poročil in priporočil
vodstvu, spremljanje izvajanja revizijskih priporočil in ostale naloge po navodilu direktorja urada.
Pri izbiri bodo imeli prednost kandidati
z naslednjimi izkušnjami oziroma sposobnostmi:
– z delovnimi izkušnjami s področja revidiranja EU skladov, še posebej strukturnih
skladov,
– s poznavanjem vsebine in postopkov
strukturnih skladov,
– s poznavanjem dela javne uprave,
– s sposobnostjo analitičnega in sintetičnega razmišljanja,
– z natančnostjo, vestnostjo in zanesljivostjo pri izpolnjevanju delovnih obvez
nosti.
Z izbranima kandidatoma bomo sklenili
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Delo bosta opravljala
v Uradu RS za nadzor proračuna, Ministrstva za finance, Glinška 3, Ljubljana, v nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi
izjavami v 8 dneh po objavi, na naslov:
Ministrstvo za finance, Kadrovska služba,
p.p. 644, 1001 Ljubljana. Prijave pošljite v
zaprti ovojnici z označbo “za javni natečaj

št. 1101-25/2007 in navedbo razpisanega
delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Lazovič na tel. 01/369-63-24 o
delovnem področju razpisanega delovnega
mesta pa g. Zalokar na tel. 01/369-69-06.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 18001-25/2007/1
Ob-6882/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
svetovalca/svetovalke v Službi za informatiko v Sekretariatu.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem področja revizije informacijskih sistemov,
– s poznavanjem področja socialnih
transferjev in informacijskih sistemov tega
področja.
Delovno področje:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
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– 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 delo, družino in socialne zadeve pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalca v Službi za informatiko« na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
http://www.mddsz.gov.si/si/prosta_delovna_mesta/.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-67.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Št. 18001-26/2007/1
Ob-6883/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
21/06 – odločba US, 23/06 – sklep US,
62/06 – sklep US, 68/06 – ZSPJ – F, 131/06
– odločba US, 11/07 – sklep US) Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
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podsekretar/podsekretarka v Službi
za investicije v Sekretariatu.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba – smer
arhitektura oziroma visoka strokovna izobrazba s specializacijo, magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti,
– 6 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 s specializacijo ali 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z delovnimi izkušnjami pri postopkih
javnega naročanja,
– z delovnimi izkušnjami pri postopkih
gradnje objektov,
– z delovnimi izkušnjami na področju
projektanskega nadzora,
– ki bodo izkazali poznavanje upravnih
postopkov.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– oblikovanje novih sistemskih rešitev na
področju investicij,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter datum,
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
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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 delo, družino in socialne zadeve 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 podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova
5, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z oznako: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
podsekretarja v Službi za investicije « na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: gp.mddsz@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.mddsz.gov.si/si/prosta_delovna_mesta/
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Biserka Vuk, tel. 01/369-77-67.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-6898/07
Svet Doma starejših občanov Ajdovščina
na osnovi 34. člena Statuta Doma in sklepa
Sveta Doma z dne 2. 3. 2007 razpisuje prosta dela in naloge
direktorja/direktorice Doma.
Kandidat mora poleg splošnih pogojev,
ki so določeni z zakonom izpolnjevati še
naslednje:
1. strokovna izobrazba iz 56., 57. in 69.
člena Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS,
št. 36/04, 105/06), in sicer:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba psihološke smeri in njenih specialnih
disciplin, upravne, pravne, sociološke, zdravstvene in teološke smeri z ustrezno specializacijo in pet let delovnih izkušenj ali
– višja strokovna izobrazba psihološke
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne, sociološke, zdravstvene in teolo-

ške smeri z ustrezno specializacijo in 20 let
delovnih izkušenj, od tega najmanj 5 let na
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na
področju socialnega varstva;
2. opravljen strokovni izpit po Zakonu o
socialnem varstvu.
Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev morajo kandidati poslati v 15 dneh po
objavljenem razpisu na naslov: Svet Doma,
Dom starejših občanov Ajdovščina, Bevkova 10, 5270 Ajdovščina, z oznako »Razpis
– ne odpiraj«.
Zaželjeno je, da kandidati priložijo tudi
vizijo razvoja Doma.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 30 dneh od dneva, ko bo Svet opravil
izbiro.
Dom starejših občanov Ajdovščina
Št. 40/07
Ob-6916/07
Svet zavoda Šolskega centra Krško –
Sevnica razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice OE Srednje
šole Sevnica.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ravnateljice izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVIUPB5 (Ur. l. RS, št. 16/07).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole kot organizacijske enote.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Kandidati/-ke morajo k vlogi priložiti
program vodenja šole kot organizacijske
enote.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradnih dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivosti), o dosedanjih
delovnih izkušnjah in s kratkim življenjepisom pošljite v osmih dneh po objavi razpisa,
na naslov: Svet zavoda Šolski center Krško
– Sevnica, Cesta krških žrtev 131, 8270
Krško, s pripisom Za razpis ravnatelja/ravnateljice.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati/-ke obveščeni/-e
v zakonitem roku.
Svet zavoda
Šolskega centra Krško – Sevnica
Št. 1100-16/2007 01072-06
Ob-6917/07
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 Ljubljana:
svetovalec/-ka v oddelku za pravne
naloge.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetni/-a diplomirani/-a pravnik/-ca,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj
za najnižji naziv – svetovalec/-ka II.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– državni izpit iz javne uprave,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.
Kratek opis nalog:
– vodenje zahtevnih upravnih in davčnih
postopkov na prvi stopnji,
– pomoč pri vodenju davčnih postopkov,
– sodelovanje v stečajnih in likvidacijskih
postopkih ter postopkih prisilne izterjave,
– pripravljanje odločb o odlogu, odpisu, delnem odpisu, obročnem plačilu davkov,…
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.
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 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 (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave se
pošljejo na naslov: DURS, DU Ljubljana,
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana ali na
gp.durs-lj@gov.si.

Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Davčne
uprave RS – http://www.durs.gov.si/.
Neizbrane kandidate/-ke bomo o neizbiri
obvestili v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Za dodatne informacije o izvedbi natečaja se lahko obrnete na Marjana Obermajer,
tel. 01/474-42-85.
Davčna uprava RS
Št. 110-4/2007-5
Ob-6950/07
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – uradno
prečiščeno besedilo/ZJU-UPB2, št. 62/06
– Skl. US: U-I-227/06-17, št. 131/06 – Odl.
US: U-I-227/06-27 in 11/07 – Skl. US: UI-214/05-14 – v nadaljevanju: ZJU) objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega delovnega mesta
vodja oddelka za organizacijo in kadre
v Službi za skupne in pravne zadeve Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– Univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (s področja kadrovanja),
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje uradnega jezika.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
ga kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani
kandidat v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave, iz katere je
razvidno kje in kdaj je bil izpit opravljen, če
ga ima kandidat opravljenega,
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepne-
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ga kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– pisno izjavo kandidata, da soglaša, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Oddelek za organizacijo in kadre
Inšpektorata Republike Slovenije za okolje
in prostor pridobi podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom
iz uradnih evidenc ne soglaša, mora sam
predložiti ustrezna dokazila.
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.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– vodenje oddelka, organiziranje in koordiniranje dela javnih uslužbencev oddelka,
– vodenje opravljanja strokovnih nalog
na področju kadrovskega poslovanja in organizacije dela splošnega pomena,
– koordinacija dela z vodji območnih
enot,
– opravljanje najzahtevnejših nalog na
ožjem delu delovnega področja (planiranje, selekcija ter razvoj in izobraževanje
kadrov),
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev za pripravo predpisov in drugih gradiv s področja delovnopravnih in organizacijskih rešitev,
– priprava programov dela in delovnih
načrtov,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Izbrani kandidat bo delo na položajnem
uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Inšpektorata Republike Slovenije za
okolje in prostor, Službi za skupne in pravne zadeve, na naslovu Dunajska cesta 47,
Ljubljana.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge 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.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge in ustnega
razgovora, pri čemer bodo imeli prednost
kandidati z izkušnjami na področju kadrovanja.
Rok za prijavo: 10 dni od objave javnega natečaja na spletni strani Ministrstva za
javno upravo in v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj – vodja Oddelka za organizacijo in
kadre«, številka: »110-4/2007« na naslov:
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Oddelek za organizacijo in kadre, Dunajska
cesta 47, 1000 Ljubljana. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, po-
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slana na elektronski naslov: irsop.urad-lj@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja pokličite na tel.št. 01/420-44-98
(Suzana Bregar).
Inšpektorat RS za okolje in prostor
Št. 110-70/2007-31111
Ob-6951/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 4/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 115/06)
ter skladno z Odredbo o številu in sedežih
notarskih mest (Ur. l. RS, št. 40/94, 8/95,
16/97, 24/98, 117/05, 68/06, 7/07 in 8/07),
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(ZN; Ur. l. RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno
besedilo in št. 115/06).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni sposobnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj, iz
katerega je razvidno izpolnjevanje pogoja iz
5. točke prvega odstavka 8. člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, z navedbo datuma izdane diplome
ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki
jo je izdala (3. točka prvega odstavka 8.
člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN).
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko, na kateri je dosegljiv, ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10a. člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-6959/07
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
Bovec, ki jo zastopa župan Danijel Krivec,
na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02, 110/02, 2/04,
10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in 32/06)
objavlja javni natečaj za zasedbo položajnega uradniškega delovnega mesta:
predstojnik skupne občinske uprave
»Medobčinska uprava občin Bovec, Kobarid in Tolmin«, 1 prosto delovno mesto
(m/ž).
Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem
natečaju imenovan na položaj predstojnika
medobčinske uprave.
Delovne naloge:
– predstavlja medobčinsko upravo;
– organizira opravljanje nalog medobčinske uprave;
– je predstojnik medobčinske inšpekcije
kot prekrškovnega organa;
– odloča v upravnih zadevah iz pristojnosti medobčinske uprave;
– sprejme akt o sistemizaciji delovnih
mest v medobčinski upravi;
– odloča o sklenitvi in prenehanju delovnih razmerij zaposlenih v medobčinski
upravi;
– izvaja vse druge naloge, ki so potrebne
za zagotovitev pravočasnega in strokovnega dela medobčinske uprave.
Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02,
2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in
32/06):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima splošno zdravstveno zmožnost;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj sedem let ustreznih delovnih
izkušenj;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit za inšpektorja;
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– osnovno znanje enega tujega jezika;
– poznavanje osnov dela z računalnikom.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 5 let s polnim
delovnim časom.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena državni izpit iz javne uprave, strokovni izpit za inšpektorja, preizkus
znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter strokovni izpit iz upravnega postopka. V primeru, da izbrani kandidat
nima opravljenih teh zahtevanih izpitov, bo
lahko imenovan na položaj pod pogojem, da
navedene izpite opravi v roku enega leta od
dneva sklenitve delovnega razmerja.
Pisna prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– delovne izkušnje kandidat dokazuje z
opisom dosedanjih del in nalog, ki jih je
opravljal;
– izjavo kandidata o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave, strokovnem
izpitu za inšpektorja, preizkusu znanja za
vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku ter strokovnem izpitu iz upravnega
postopka;
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti;
– izjavo kandidata, iz katere je razvidno
njegovo poznavanje dela z računalnikom;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postoka dovoljuje Občini Bovec pridobitev
podatkov iz prve, pete in šeste alineje iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v vseh
treh občinah Bovec, Kobarid in Tolmin.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v 10 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo, na
naslov: Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev
8, 5230 Bovec, v zaprti ovojnici z označbo
»za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto Predstojnik skupne občinske
uprave«.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi javnega natečaja v Uradnem listu
RS na njegovi spletni strani www.uradnilist.si. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Komisija za izbiro bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem
postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na
položaju. Preizkus usposobljenosti je lahko
preverjanje strokovne usposobljenosti iz pisnih navedb kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor ali v drugi obliki.
Izbranemu kandidatu bo pisni sklep o izbiri
izdan najkasneje v osmih dneh po opravljeni
izbiri, ostalim kandidatom bo ustrezen sklep
izdan v istem roku.
V skladu s prvim odstavkom 73. člena
Zakona o javnih uslužbencih bodo pravice

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
in dolžnosti izbranega kandidata določene
glede na uradniški naziv: sekretar.
V roku osmih dni po dokončnosti sklepa
o izbiri bo izbranemu kandidatu ponujena
v sklenitev pogodba o zaposlitvi za določen čas, s polnim delovnim časom, za dobo
petih let.
Pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi lahko organ od kandidata, ki se bo v izbirnem
postopku izkazal kot najbolj strokovno usposobljen, zahteva predložitev dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki jih ni možno preveriti v
uradnih evidencah.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri tajniku Občine Bovec, na tel. 051/361-013 (Miran Šušteršič) ali preko elektronske pošte: obcina.tajnik@bovec.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Občina Bovec
Št. 110-19/2007-1
Ob-6960/07
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 prosto delovno mesto v Carinski upravi RS, na Generalnem
carinskem uradu
višji svetovalec (m/ž) v Službi generalnega direktorja.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj za
najnižji naziv višji svetovalec 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,
– 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:
– svetuje, organizira in pripravlja gradiva
na področju odnosov z javnostmi,
– vodi pripravo poročil carinske službe,
– posreduje informacije medijem,
– organizira in vodi aktivnosti za promocijo službe,
– pripravlja informativna gradiva in vodi
aktivnosti na področju internega obvešča
nja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami na področju odnosov
z javnostmi, z višjo stopnjo znanja angleškega jezika in dobrimi komunikacijskimi
veščinami.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu carinik opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Kandidat, ki nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Z izbranim kandidatom 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
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj in navedbo delovnega mesta« na
naslov, kjer se bo delo tudi opravljalo: Carinska uprava RS, Generalni carinski urad,
Šmartinska c. 55, 1523 Ljubljana, 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: gcu.carina@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri 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/.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje Irena Lušina, tel.
01/478-30-29.
Carinska uprava RS
Št. 1101-24/2007/1
Ob-6962/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za financiranje
lokalnih skupnosti.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno ali 7 mesecev
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije;
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– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 4. alineje iz uradnih evidenc. V
primeru da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi možnih rešitev;
– opravljanje drugih upravnih nalog, ki se
nanašajo na tekočo problematiko;
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
znanjem, ki omogoča oblikovanje različnih
pravnih mnenj.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za proračun v Sektorju za financiranje
lokalnih skupnosti, Beethovnova 11, Ljubljana, v nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z
označbo “za javni natečaj št. 1101-24/2007
in navedbo razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Ob-
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vestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na tel.
01/369-63-24 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa g. Tekavčiča
na tel. 01/369-65-71.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-6963/07
Na podlagi 32. in 35. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91 in 8/96), 56, 57 in
69. člena Zakona o socialnem varstvu (ZSVupb1, Ur. l. RS, št. 36/04) in na podlagi 34.
člena Statuta zavod Prizma Ponikve, Svet
zavoda Prizma Ponikve, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/ direktorice.
Kandidat/tka mora poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– visoka strokovna ali univerzitetna izobrazba socialne, psihološke, pedagoške
smeri in njenih specialnih disciplin, upravne,
pravne ali sociološke smeri in 5 let delovnih
izkušenj
– ali višja strokovna izobrazba socialne,
psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne ali sociološke smeri in 20 let delovnih izkušenj, od
tega najmanj 5 let na vodilnih in vodstvenih delovnih mestih na področju socialnega
varstva,
– opravljen strokovni izpit za delo na področju socialnega varstva,
– opravljen program za vodenje socialno
varstvenega zavoda, ki ga določi Socialna
zbornica Slovenije v soglasju s Strokovnim
svetom Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
Kandidati/tke morajo predložiti program
dela in razvoja zavoda za mandatno obdobje 5 let.
Direktor/ica bo imenovan/a za mandatno obdobje 5 let. Direktorja/ico imenuje
Svet zavoda Prizma Ponikve s soglasjem
ministrice, pristojne za socialno varstvo, po
predhodnem mnenju pristojnega organa lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.
Kandidati naj pisno prijavo s kratkim opisom dosedanjih delovnih izkušenj, ustreznimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
in programom dela ter razvoja zavoda pošlje
v zaprti ovojnici v 8 dneh po objavi tega razpisa na naslov: Prizma Ponikve, Posebni
socialno varstveni zavod, Ponikve 76, 1312
Videm-Dobrepolje – z oznako »prijava za
razpis za direktorja zavoda Prizma Ponikve
– Ne odpiraj«.
Prijavljeni/e kandidati/tke bodo o izboru
obveščeni najkasneje v 30 dneh od dneva
objave tega razpisa.
Svet zavoda Prizma Ponikve
Ob-6964/07
Svet zavoda osnovne šole Dragomelj,
Dragomelj 180, 1230 Domžale, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelj-a/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in
129/06).
Kandidat-i/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbran-i/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 1. 7.
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 o dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom pošljite v
8-ih dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
zavoda osnovne šole Dragomelj, Dragomelj
180, 1230 Domžale, z oznako “Prijava za
razpis za ravnatelja/ravnateljico”.
Kandidat-i/-ke bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejel-i/-e v zakonitem roku.
Osnovna šola Dragomelj
Št. 100-451/07
Ob-6966/07
Svet vrtca Urša, Slamnikarska cesta 26,
1230 Domžale, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, ki jih
določa Zakon o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo UPB5).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Mandat traja 5 let in začne teči 11. 7.
2007.
Pisne prijave z dokazili o izpopolnjevanju
pogojev, priloženim programom vodenja vrtca in potrdilo iz kazenske evidence pošljite
v 10-ih dneh po objavi razpisa na naslov
Svet Vrtca Urša, Slamnikarska cesta 26,
1230 Domžale, s pripisom »Za razpis ravnatelja/-ice«.
Kandidati/-tke bodo pisno obvestilo o
imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Vrtec Urša
Št. 27/2007
Ob-6991/07
Na podlagi I. odstavka 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02) Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje, objavlja javni
natečaj za prosti uradniški delovni mesti:
I. Višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas;
II. Višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, 1 prosto delovno mesto
za določen čas.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Pogoji za opravljanje dela:
– izobrazba: univerzitetni diplomirani
pravnik,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– delovne izkušnje: najmanj 2 leti v nazivu višji pravosodni svetovalec III, najmanj
4 leta v nazivu višji pravosodni svetovalec
II in najmanj 5 let v nazivu višji pravosodni
svetovalec I.

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati
izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo Zakon
o delovnih razmerjih in II. odstavek 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– oseba ne sme biti pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in ne sme
biti obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– oseba sme biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Delovno področje:
– 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 priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov 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,
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 Okrajnemu sodišču v
Trebnjem 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec
– strokovni sodelavec opravljala v nazivu
višji pravosodni svetovalec III z možnostjo
napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Z
izbranim kandidatom pod točko I. bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom, pod točko II. pa
za določen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Okrajnega sodišča v Trebnjem, Gubčeva
cesta 9, 8210 Trebnje.
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
(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“ na naslov: Okrajno sodišče v Trebnjem, Gubčeva cesta 9, 8210 Trebnje, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave javnega
natečaja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje kadrovska služba Okrožnega sodišča v Novem mestu na telefonski številki
07/33-81-256.
Okrožno sodišče v Novem mestu
Št. 110-81/2007-1
Ob-6992/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2
in 131/06 Odl. US) Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
1. Svetovalec v Oddelku za okolje in
prostor ter premoženjsko pravne zadeve
v Izpostavi Vič-Rudnik.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
pravne, upravne, arhitekturne ali gradbene
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– pet-mesečno poskusno delo.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.

Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen ustrezni strokovni izpit za
imenovanje v naziv (državni izpit iz javne
uprave). V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
V izbirni postopek se lahko uvrstijo tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– pomoč pri pripravi zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava morajo vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja 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 Upravni enoti Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Ljubljana, Izpostave VičRudnik, Trg mladinskih delovnih brigad 7,
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 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 Oddelku za okolje in prostor
ter premoženjsko prave zadeve v Izpostavi
Vič-Rudnik, številka 110-81/2007« na naslov: Upravna enota Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 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: ue.ljubljana@gov.si,
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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
natečajnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Upravne enote Ljubljana:
http://www.upravneenote.gov.si/ljubljana/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nataša Kotnik (tel. 01/306-31-71).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Ljubljana
Št. 3/50-2007
Ob-6996/07
Svet javnega zavoda Lambrechtov dom
Slovenske Konjice, Šolska ulica 4, 3210
Slovenske Konjice, na podlagi sklepa Sveta zavoda iz 6. redne seje, z dne 5. 3. 2007
razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje
pogoje določene v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo):
– da ima visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo socialne, psihološke, pedagoške smeri in njenih specialnih disciplin, upravne, pravne, druge družboslovne,
zdravstvene ali medicinske smeri, pet let
delovnih izkušenj in opravljen strokovni izpit
za delo na področju socialnega varstva. Za
direktorja je lahko imenovan tudi kandidat,
ki ima končano 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,
– 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 druge alinee je lahko za direktorja
imenovan kandidat, ki nima opravljenega
programa za vodenje, mora pa ga opraviti
najkasneje v enem letu od začetka opravljanja nalog direktorja,
– predloži vizijo razvoja zavoda.
Mandat direktorja traja 5 let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
naslovijo kandidati na Svet zavoda, Šolska
ulica 4, 3210 Slovenske Konjice, z oznako
»Svet zavoda - za razpis direktorja« v roku
8 dni od dneva objave.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v zakonskem roku.
Svet zavoda
Lambrechtov dom
Št. 110-62/2007-1202
Ob-6998/07
Mestna občina Novo mesto, Seidlova
cesta 1, 8000 Novo mesto v skladu z 59.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - UPB2) objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta v
Kabinetu župana:
vodja kabineta župana.
Delovno mesto vodja kabineta župana
je uradniško delovno mesto na položaju,
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ki se lahko opravlja v nazivu podsekretar.
Izbrani kandidat bo naloge izvrševal v nazivu podsekretar, na lokaciji Seidlova c. 1,
Novo mesto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje vsaj enega tujega je
zika,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, aktivno znanje vsaj enega
tujega jezika, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega
poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, ga
morajo opraviti najkasneje v šestih mesecih
od sklenitve delovnega razmerja.
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, načrtovanje, organiziranje,
koordiniranje in nadziranje dela v kabinetu,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja v kabinetu in sodelovanje
z drugimi organi,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog z delovnega področja kabi
neta,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z delovnega področja kabineta,
– samostojno opravljanje najzahtevnejših nalog (stiki z javnostjo, mednarodno sodelovanje, promocija občine)
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
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– odločanje o drugih zadevah z delovnega področja kabineta, za katere ga pooblasti
župan,
– samostojno opravljanje drugih nalog
po navodilu 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 aktivnem znanju vsaj enega
tujega jezika,
7. izjavo o znanju upravnega poslova
nja,
8. izjavo o znanju dela z računalnikom,
9. 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,
10. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Novo
mesto pridobitev podatkov iz 9. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne bo
soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna
dokazila.
Pisna prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga
znanja in veščine je kandidat pridobil.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
dokazil, predloženih k prijavi ter na podlagi
razgovora s kandidati ter s pisnim oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega
znanja, kolikor bo to potrebno.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto vodja kabineta župana« na naslov:
Mestna občina Novo mesto, Urad direktorja
občinske uprave, Kadrovska služba, Seidlova c. 1, 8000 Novo mesto, 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: mestna.obcina@novomesto.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri. Izbranemu
kandidatu bo izdan sklep o izbiri, drugim
kandidatom pa bo vročen sklep, da niso bili
izbrani. Z izbranim kandidatom bomo po
dokončnosti sklepa o izbiri sklenili pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je možno dobiti vsak delovni dan
na tel. 07/39-39-220 (Silva Vovko).

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Novo mesto
Št. 1101-5/2007
Ob-6999/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2) Ministrstvo za finance, Uprava Republike Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta 48,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec (višji koordinator, m/ž) v
Sektorju za izvajanje in evidentiranje javnofinančnih tokov ter podporo zakladniškemu
poslovanju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– priprava navodil in strokovnega gra
diva,
– dajanje pojasnil in navodil za delo,
– sodelovanje v projektnih skupinah,
– opravljanje drugih najzahtevnejših 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,
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4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravi Republike Slovenije za javna plačila pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence oziroma iz
kadrovske evidence organa.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec (višji koordinator)
opravljal v nazivu višji svetovalec II, z možnostjo napredovanja v višji naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in štirimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Uprave Republike Slovenije za javna plačila,
Uradu UJP, Dunajska cesta 48, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/07) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec (koordinator), številka:
1101-5/2007, na naslov: Uprava Republike
Slovenije za javna plačila, Dunajska cesta
48, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ema.tertnik@ujp.gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletnih straneh Uprave Republike Slovenije za javna
plačila: http://www.ujp.gov.si/.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Ema Tertnik, tel. 01/4751-658.
Uprava Republike Slovenije
za javna plačila
Št. 110-71/2007-31111
Ob-7134/07
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):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Kopru.
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. 110-72/2007-31111
Ob-7135/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo in zadnje spremembe št. 1/07):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Mariboru.
Razpisni pogoji:
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.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata 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 imenovan v funkcijo
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.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
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Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko 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. 170/2007
Ob-7141/07
Vrtec Tončke Čečeve, Mariborska 43,
3000 Celje, Svet vrtca Tončke Čečeve razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja m/ž.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – (ZOFVI
– UPB5) (Ur. l. RS, št. 16/07).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence (potrdila o izobrazbi, originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje s kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v
zaprti ovojnici na naslov Svet vrtca Tončke
Čečeve, Mariborska 43, 3000 Celje, z oznako »za razpis ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Vrtec Tončke Čečeve
Ob-7142/07
Svet vrtca Zarja, Zagajškova ulica 8,
3000 Celje, razpisuje prosto delovno me
sto
ravnatelja m/ž.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno s 53. in
145. čl. Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ZOFVI-UPB5
(Ur. l. RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno
besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Kandidati morajo k vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Predviden začetek dela je 1. 8. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence (potrdila o izo-
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brazbi, originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in originalno potrdilo o nekaznovanosti
zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanje delovne izkušnje s kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa
v zaprti ovojnici na naslov Svet vrtca Zarja,
Zagajškova ulica 8, 3000 Celje, z oznako
»za razpis ravnatelja«.
Vloga bo štela za pravočasno, če bo zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana
na pošto.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v roku
4 mesecev od dneva objave razpisa.
Svet vrtca Zarja
Su 010603/07
Ob-7148/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami),
22. in 23. člena Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04 in 57/05), Okrajno
sodišče v Mariboru objavlja javni natečaj za
3 prosta uradniška delovna mesta
višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca).
1. Kraj opravljanja dela: Okrajno sodišče
v Mariboru, Sodna ulica 14, Maribor.
2. Vrsta delovnega razmerja: nedoločen
čas s polnim delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom.
3. Delovno mesto se lahko opravlja v
nazivih:
– višji pravosodni svetovalec III,
– višji pravosodni svetovalec II,
– višji pravosodni svetovalec I.
Javni uslužbenci bodo naloge opravljali v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
4. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– pravniški državni izpit,
– delovne izkušnje: najmanj dve leti,
– dobro poznavanje uradnega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Razen navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje v
skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS,
št. 56/02):
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev (potrdilo izda
Ministrstvo za pravosodje),
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee
(potrdilo izda pristojno sodišče).
5. Kandidati morajo k svoji vlogi priložiti
še naslednje izjave:
– pisno izjavo, o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev,
– pisno izjavo kandidata, da soglaša z
varnostnim preverjanjem.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje
podatkov iz uradnih evidenc bodo izbrani
kandidati morali predložiti pred imenovanjem v naziv.
Pisne prijave, skupaj s pisnimi izjavami
o izpolnjevanju navedenih pogojev naj kandidati pošljejo v roku osmih dni po objavi na
naslov: Okrajno sodišče v Mariboru, Sodna
ulica 14, Maribor, Urad predsednice, z oznako »javni natečaj«.
Kandidati, ki bodo poslali formalno nepopolne prijave, v izbirni postopek ne bodo
uvrščeni, o čemer jim bo izdan sklep.
Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili v
roku osmih dni po opravljeni izbiri. Izbranim
kandidatom, ki bodo izbrani na prosta uradniška delovna mesta bo izdan sklep o izbiri, drugim kandidatom pa bo vročen sklep,
da niso bili izbrani.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Mariboru, na tel.
02/23-47-323.
Okrajno sodišče v Mariboru
Št. 032/2007-1764
Ob-7178/07
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 6/06 – UPB 2
in 131/06 – odl. US) župan Občine Ljutomer
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju
vodja oddelka za gospodarske javne
službe, prostorsko planiranje, gospodarstvo in razvoj.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih v Zakonu o delovnih razmerjih
(Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih
v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 6/06 – UPB 2 in 131/06 – odl. US),
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem pravne, ekonomske, gradbene
ali strojne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit po ZGO za
inženirske storitve,
– 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga predstojnik lahko imenuje v naziv pod
pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku
enega leta od dneva sklenitve delovnega
razmerja.
Od kandidata se pričakuje, da ima znanja s področja vodenja v upravi, sposobnost
odločanja na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti in sposobnost za timsko delo. Prav tako se od kandidata pričakuje aktivno znanje angleškega ali nemškega
jezika ter poznavanje dela z računalnikom.

Delovno področje:
– vodenje oddelka, načrtovanje in organiziranje ter usmerjanje dela v oddelku,
– svetovanje predstojniku z delovnega
področja ter opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja,
– skrb za gospodarski razvoj občine in
pridobivanje sredstev iz skladov in drugih
virov,
– priprava strokovnih podlag za ustanovitev in organizacijo gospodarskih javnih
služb in programe razvoja GJS,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje 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,
– vodenje letnih razgovorov in ocena
uradnikov v oddelku,
– priprava pogodb z delovnega področja,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog po odredbi nadrejenih.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede opravljenega strokovnega izpita po
ZGO za inženirske storitve,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in, da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ljutomer pridobitev podatkov iz 5., 6. in 7. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se lahko opravlja
v nazivu podsekretar in sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o
zaposlitvi na delovnem mestu uradnika na
položaju za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo se opravlja v prostorih
občinske uprave Občine Ljutomer, Vrazova
ulica 1, Ljutomer.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v
8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer, v zaprti ovojnici z označ-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
bo »za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto vodja oddelka za GJS, PP,
gospodarstvo in razvoj« ali na elektronski
naslov: obcina.ljutomer@ljutomer.si. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletni strani Občine Ljutomer.
Občina Ljutomer bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na
voljo na tel. 02/584-90-42 ali 02/584-90-59
(Damijana Belcl).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Ljutomer
Št. 032/2007-1764
Ob-7179/07
Na podlagi 56. in 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 6/06 – UPB 2
in 131/06 – odl. US) župan Občine Ljutomer
objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
svetovalca za prometno infrastrukturo.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih v Zakonu o delovnih razmerjih
(Ur. l. RS, št. 42/02) ter pogojev, določenih
v 88. členu Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 6/06 – UPB 2 in 131/06 – odl. US),
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, ekonomske ali druge ustrezne
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga predstojnik lahko imenuje v naziv pod
pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku
enega leta od dneva sklenitve delovnega
razmerja. Od kandidata se pričakuje poznavanje dela z računalnikom.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– skrb za vzdrževanje cestne infrastrukture,
– načrtovanje investicij s področja prometne infrastrukture,
– sodelovanje z državnimi institucijami s
področja prometne infrastrukture,
– priprava podlag za podelitev koncesij z
delovnega področja in spremljanje izvajanja
del po koncesijskih pogodbah,

– opravljanje drugih del in nalog podobne zahtevnosti po odredbi nadrejenih.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo kandidata, da zoper njega ni bila
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ljutomer pridobitev podatkov iz 4., 5. in 6. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Delo na uradniškem delovnem mestu
svetovalec se lahko opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Z
izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba
o zaposlitvi na delovnem mestu uradnika za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delo na navedenem uradniškem delovnem
mestu se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 8
dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije in
na spletni strani Ministrstva za javno upravo
na naslov: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer, v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto svetovalec za prometno infrastrukturo« ali na elektronski naslov: obcina.ljutomer@ljutomer.si. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 8 dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletni strani Občine Ljutomer.
Občina Ljutomer bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave. Za dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja smo na
voljo na tel. 02/584-90-42 ali 02/584-90-59
(Damijana Belcl).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Ljutomer
Št. 110-16/2007/2
Ob-7192/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – arhivist za arhivsko
gradivo v Sektorju za varstvo arhivskega
gradiva.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba smer zgodovina,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti,
– znanje srednjeveške nemščine,
– osnovna raven znanja latinskega jezika,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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:
– valorizacija, zbiranje, analitična strokovna obdelava, izdelava in objava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva,
informacije, izbor in predstavitve gradiva za
raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne
in druge namene za arhivsko gradivo določenega področja in obdobja oziroma določen resor arhivskih fondov in zbirk,
– raziskovalno delo s področja arhivistike
in zgodovine z objavljanjem arhivskih virov
in drugih publikacij,
– evidentiranje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na
Slovence in Republiko Slovenijo,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-
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znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje RS, MK, Arhivu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost imajo kandidati, ki:
– poznavajo sisteme poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih
področjih dejavnosti in obdobjih – gradivo
zemljiškega katastra in zemljiške knjige do
leta 1880 ter gradivo sodišč na deželni ravni
do leta 1800,
– so delali z gradivom, ki vsebuje občutljive podatke,
– poznavajo računalniški program Spis 4.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec – arhivist za arhivsko
gradivo opravljal v nazivu višji svetovalec
II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu RS, MK,
Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1,
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. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge,
pisnega preizkusa iz poznavanja sistemov
poslovanja z dokumentarnim gradivom po
posameznih področjih dejavnosti in obdobjih
– gradivo zemljiškega katastra in zemljiške
knjige do leta 1880 ter gradivo sodišč na
deželni ravni do leta 1800 in morebitnega
ustnega razgovora.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo, številka »110-16/2007« na naslov: RS,
MK, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska
ulica 1, 1127 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ars@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 Jolanda Fon (tel. 01/241-42-24).
Arhiv Republike Slovenije
Št. 110-17/2007/2
Ob-7193/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – arhivist za arhivsko
gradivo v Sektorju za varstvo arhivskega
gradiva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– univerzitetna izobrazba smer zgodovina
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti,
– znanje uradnega jezika,
– znanje srednjeveške nemščine,
– osnovna raven znanja latinskega jezika,
– osnovna raven znanja angleškega jezika,
– osnovna raven znanja nemškega jezika,
– aktivno znanje španskega 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.
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:
– valorizacija, zbiranje, analitična strokovna obdelava, izdelava in objava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva,
informacije, izbor in predstavitve gradiva za
raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne
in druge namene za arhivsko gradivo določenega področja in obdobja oziroma določen resor arhivskih fondov in zbirk,
– raziskovalno delo s področja arhivistike
in zgodovine z objavljanjem arhivskih virov
in drugih publikacij,
– evidentiranje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na
Slovence in Republiko Slovenijo,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv.
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 RS, MK, Arhivu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost imajo kandidati, ki:
– poznavajo sisteme poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti in obdobjih – gradivo s
področja gospodarskih organizacij (Banke
Slovenije, združenj, družb),
– so delali z gradivom, ki vsebuje občutljive podatke,
– poznavajo računalniški program Spis 4.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec – arhivist za arhivsko
gradivo opravljal v nazivu višji svetovalec
II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu RS, MK,
Arhiva Republike Slovenije, Zvezdarska 1,
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. Natečajna komisija bo
v izbirnem postopku presojala strokovno
usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge, pisnega preizkusa iz poznavanja sistemov poslovanja z dokumentarnim
gradivom po posameznih področjih dejavnosti in obdobjih – gradivo s področja gospodarskih organizacij (Banke Slovenije,
združenj, družb) in morebitnega ustnega
razgovora.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo, številka »110-17/2007« na naslov: RS,
MK, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska
ulica 1, 1127 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ars@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 Jolanda Fon (tel. 01/241-42-24).
Arhiv Republike Slovenije
Št. 110-18/2007/2
Ob-7194/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) RS, Ministrstvo za kulturo, Arhiv
Republike Slovenije objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec – arhivist za arhivsko
gradivo v Oddelku za informacije, dokumentacijo in tehnične naloge.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– univerzitetna izobrazba smer zgodovina in sociologija,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti,
– 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.
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:
– izvajanje določenih zahtevnih strokovnih nalog oddelka,
– nadzor nad opravljanjem dela v notranji organizacijski enoti,
– valorizacija, zbiranje, analitična strokovna obdelava starejšega arhivskega gradiva, izdelava in objava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, informacije, izbor
in predstavitve gradiva za raziskovalne, študijske, kulturno-prosvetne in druge namene
za arhivsko gradivo določenega področja
in obdobja oziroma določen resor arhivskih
fondov in zbirk,
– raziskovalno delo s področja arhivistike, informatike in zgodovine z objavljanjem
arhivskih virov in drugih publikacij,
– evidentiranje, strokovna obdelava in izdelava pripomočkov za raziskave arhivskega gradiva, ki je v tujini in se nanaša na
Slovence in Republiko Slovenijo,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– neposredno opravljanje nalog materialnega varstva arhivskega gradiva,
– nadzor nad opravljanjem mikrofilmanja, skeniranja in reprodukcije arhivskega
gradiva,
– nadzor nad opravljanjem hišniških
del,
– koordinacija občasne dostave pošte na
Ministrstvo za finance in dislocirane enote.
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 RS, MK, Arhivu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost imajo kandidati, ki:
– poznavajo sisteme poslovanja z dokumentarnim gradivom po posameznih področjih dejavnosti in obdobjih – arhivsko gradivo za obdobje med letoma 1918–1941,
posebno gradivo Kraljevske banske uprave
Dravske banovine,
– poznavajo delo s strankami v čitalnici,
– so delali z gradivom, ki vsebuje občutljive podatke,
– poznavajo računalniški program Spis
4.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec – arhivist za arhivsko
gradivo opravljal v nazivu višji svetovalec I
z možnostjo napredovanja v naziv podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal na sedežu RS, MK, Arhiva
Republike Slovenije, Zvezdarska 1, 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. Natečajna komisija bo v izbirnem
postopku presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi podane vloge,
pisnega preizkusa iz poznavanja sistemov
poslovanja z dokumentarnim gradivom po
posameznih področjih dejavnosti in obdobjih
– arhivsko gradivo za obdobje med letoma
1918–1941, posebno gradivo Kraljevske
banske uprave Dravske banovine in morebitnega ustnega razgovora.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec – arhivist za arhivsko gradivo, številka »110-18/2007« na naslov: RS,
MK, Arhiv Republike Slovenije, Zvezdarska
ulica 1, 1127 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, pri Zavodu za zaposlovanje Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ars@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 Jolanda Fon (tel. 01/241-42-24).
Arhiv Republike Slovenije
Št. 11
Ob-7197/07
Svet Osnovne šole Šentvid, Prušnikova
98, 1210 Ljubljana Šentvid, razpisuje delovno mesto
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ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja 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 morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2007.
Pisnim prijavam priložite naslednja dokazila o izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
potrdila o izobrazbi, strokovnem izpitu, ravnateljskem izpitu in nazivu, 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, kratek življenjepis z dosedanjimi delovnimi izkušnjami ter program vodenja zavoda.
Pisne prijave z zgoraj naštetimi dokazili
pošljite v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet Osnovne šole Šentvid, Prušnikova 98, 1210 Ljubljana, z oznako »Prijava za
razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Šentvid
Št. 110-11/2007
Ob-7205/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230 Šentjur,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec za gospodarske zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili za prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– visoka strokovna izobrazba, smer:
upravni organizator,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– 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
trajanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
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– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti in nalog po naročilu direktorja OU in vodje oddelka/službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede strokovnega izpita iz upravnega postopka in državnega izpita iz javne uprave,
iz katere mora biti razvidna ustanova, na
kateri je kandidat opravljal izpita in leto opravljanja izpitov,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šentjur pridobitev
podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Šentjur, Mestni trg 10, Šentjur.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za delovno mesto svetovalec« na
naslov: Občina Šentjur, Mestni trg 10, 3230
Šentjur in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije. Rok za
prijavo začne teči naslednji dan po objavi v
Uradnem listu RS. Za pisno obliko prijave se
šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.sentjur@sentjur.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 Občine
Šentjur: http://www.sentjur.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Močnik, tel. 03/747-13-37.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za moške in
ženske.
Občina Šentjur
Št. 181-16/2007-1
Ob-7214/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Služba Vlade Republike Slovenije za lokal-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
no samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
podsekretar, šifra 1265, v Sektorju za
kohezijski sklad za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba družboslovne
ali naravoslovne smeri ali visoka strokovna
izobrazba družboslovne ali naravoslovne
smeri s specializacijo ali magisterijem,
– 6 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– kandidat ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– kandidat ne sme biti v kazenskem postopku zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
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:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– izvajanje nalog organa upravljanja za
Kohezijski sklad,
– opravljanje strokovnih nalog glede
ukrepov informiranja in obveščanja javnosti
pri izvajanju projektov Kohezisjkega sklada.
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 osnovni ravni znanja angleškega ali nemškega jezika,
4. izjavo kandidata, da:

– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Službi vlade Republike
Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje 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 podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
delovnem mestu podsekretar, v prostorih
Službe vlade Republike Slovenije za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave v skladu s
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrščene v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj št.: 181-16/2007, za delovno mesto
podsekretar, šifra 1265« na naslov: Služba
vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svlr, 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 Tamara Potočar tel. 308-31-49 vsak
delavnik med 9. in 11. uro, e-mail: tamara.potocar@gov.si
Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo
in regionalno politiko
Št. 110-73/2007-31111
Ob-7215/07
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):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Domžalah.
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),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– 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. 110-74/2007-31111
Ob-7222/07
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):
– 7 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
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
Ob-7232/07
Svet šole, Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina, Štrancarjeva 8, 5270 Ajdovščina razpisuje delovno mesto
ravnatelja glasbene šole.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati zakonske pogoje skladno z
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št.
115/03 – uradno prečiščeno besedilo in Ur.
l. RS, št. 129/06).
Predvideni začetek dela je 1. september
2007. Izbrani kandidat bo imenovan za 5
let. Obvezna priloga k razpisu je program
vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili o ustreznosti,
programom vodenja zavoda ter kratkim življenjepisom se pošlje s priporočeno pošiljko
na naslov: Glasbena šola Vinka Vodopivca,
Štrancarjeva 8, 5270 Ajdovščina: s pripisom
»za javni razpis«.
Rok za oddajo vlog je 24. 3. 2007 (velja
poštni žig). Upoštevane bodo samo popolne
in pravočasno prispele vloge.
Kandidati, ki ustrezajo pogojem, bodo
vabljeni, da predstavijo svojo vizijo vodenja
šole učiteljskemu zboru in Svetu staršev.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
izbiri v zakonitem roku.
Svet šole, Glasbena šola
Vinka Vodopivca Ajdovščina
Ob-7352/07
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta:
referent za družbene dejavnosti.
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta referent
za družbene dejavnosti.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto v petem
kariernem razredu, ki se bo opravljalo v nazivu referent I, II in III.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo tega delovnega mesta:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, nekaznovanost, da se zoper njega ne vodi kazenski
postopek),
– srednješolska izobrazba, družboslovne
smeri (V. stopnja izobrazbe),
– 3 leta in 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit (državni) (lahko
se opravi naknadno v enem letu od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(lahko se opravi naknadno v šestih mesecih
od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu in varstva pred požarom (lahko se
opravi naknadno v šestih meseci od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi).
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,
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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 (strokovni
upravni izpit (državni)). 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.
Prav tako lahko kandidirajo za delovno
mesto osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji z delovnega področja,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog
z delovnega področja,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc z delovnega
področja,
– skrb za turizem v občini,
– izvajanje nalog na področju javnih naročil z delovnega področja,
– sodelovanje pri pripravi in izvrševanju
proračuna ter spremljanje porabe sredstev,
– odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov iz delovnega področja.
Prijava kandidata 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 pridobljena;
2. Opis delovnih izkušenj iz katerih 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 za
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. Izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu (državnem) (kolikor ga je
kandidat že opravil);
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga je
kandidat že opravil);
6. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šoštanj 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 referent za družbene dejavnosti opravljal v nazivu referent III z možnostjo napredovanja v naziv referent II in I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Šoštanj.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
delovnimi izkušnjami v javnem sektorju in na
področju turizma.
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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
(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 zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta referent za družbene dejavnosti« na naslov: Občina Šoštanj, Trg
svobode 2, 3325 Šoštanj, 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: obcina@sostanj.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 Suzana Koželjnik.
Občina Šoštanj
Ob-7353/07
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta direktor
občinske uprave.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto na položaju, ki se bo opravljalo v nazivu podsekretar.
Delovno razmerje se sklepa za določen
čas, za obdobje petih let, s polnim delovnim
časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo tega delovnega mesta:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, nekaznovanost, da se zoper njega ne vodi kazenski
postopek),
– univerzitetna ali visoko strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem, družboslovne smeri,
– 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (lahko se
opravi naknadno v enem letu od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– strokovni izpit iz upravnega postopka
(lahko se opravi naknadno v šestih mesecih
od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu in varstva pred požarom (lahko se
opravi naknadno v šestih meseci od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi).
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni iz-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pit 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.
Prav tako lahko kandidirajo za delovno
mesto osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedeni izpit opravile najkasneje v roku šestih mesecev od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanja z drugimi organi,
– zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske
uprave,
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave,
– stiki z javnostmi,
– koordiniranje in usklajevanje dela z zaposlenimi,
– odločanje o pravicah iz delovnega razmerja,
– vodenje področja za splošne zadeve,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje o najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– sodelovanje pri pripravi in izvrševanju
proračuna,
– izvajanje najzahtevnejših nalog na področju javnega naročanja,
– odgovarja za zakonitost in pravilnost
delovanja uprave.
Prijava kandidata 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 pridobljena;
2. Opis delovnih izkušenj iz katerih 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 za
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. Izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat že
opravil);
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (kolikor ga je
kandidat že opravil);
6. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šoštanj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V
primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
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 direktor občinske uprave opravljal v
nazivu podsekretar.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, dobo petih

let, s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Šoštanj.
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
(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 zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta direktor občinske uprave«
na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode 2,
3325 Šoštanj, 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: obcina@sostanj.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 Suzana Koželjnik.
Občina Šoštanj
Št. 10005-5/2007-9
Ob-7355/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za promet, Direkcija
Republike Slovenije za ceste objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta.
svetovalec v Ministrstvu za promet,
Direkciji Republike Slovenije za ceste v
Finančni službi (delovno mesto šifra 133).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne in druge ustrezne družboslovne
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje dela z računalnikom;
– 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 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,
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v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje gradiv na področju vračil letnih povračil za uporabo cest,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji na področju vračil letnih povračil za uporabo cest
in izvajanje nadzora nad vplačili in vračili
letnega povračila za uporabo cest ter koordinacije dela upravnih enot organizacij za
opravljanje tehničnih pregledov in registracijskih enot na področju letnega povračila
za uporabo cest,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti na področju vračil letnih
povračil za uporabo cest.
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. izjava o izpolnjevanju pogoja glede
državnega izpita in strokovnega izpita iz
upravnega postopka,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za promet, Direkciji Republike Slovenije za ceste
pridobitev podatkov iz 4. 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati
z znanjem na področju letnega povračila
za uporabo cest, poznavanjem delovanja
računalniškega programa za vračilo letnega
povračila in predpisov s tega področja.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Ministrstva za promet, Direkcije Republike
Slovenije za ceste, Tržaška cesta 19, 1000
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(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 – DM 133, številka:
»10005-5/2007« na naslov: Ministrstvo za
promet, Direkcija Republike Slovenije za
ceste, Tržaška cesta 19, 1000 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: drsc@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 Brigita Oberžan (478-80-17) in Tina
Kokalj (478-80-57).
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za promet
Št. 110-75/2007-31111
Ob-7356/07
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 višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Celju.
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 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
Ob-7363/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana, objavlja
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javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalca/svetovalke v Direktoratu
za delovna razmerja in pravice iz dela.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– 3 leta in 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
na 7 mesecev v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo ali 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:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih 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 delo, družino in socialne zadeve pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.

Stran

1810 /

Št.

23 / 16. 3. 2007

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.
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
(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 oznako »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalca v Direktoratu za delovna razmerja in pravice iz dela« na naslov: Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gp.mddsz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve:
http://www.mddsz.gov.si.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Šifrar, te. 01/369-77-70.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-7376/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Uradni list RS, št.
32/06 – prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
direktor zavoda za prostorsko načrtovanje v Mestni upravi Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo arhitekturne ali
gradbene smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– 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 oziro-
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ma pripravništvo opravljeno pri istem ali
pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto,
za katero oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in
stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen 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.
Naloge na delovnem mestu so:
– 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 o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave,
4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
strokovnega izpita iz upravnega postopka,
5. 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,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Maribor
pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradnih
evidenc.
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 direktor zavoda za prostorsko načrtovanje opravljal v nazivu višji svetovalec
II, z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Zavoda za prostorsko načrtovanje, Grajska ul. 7, Maribor.
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
direktor zavoda za prostorsko načrtovanje«,
na naslov: Mestna uprava Mestne občine
Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Št. 110-49/2007-31111
Ob-7384/07
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):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. 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
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Št. 111-1/2007
Ob-7385/07
Ministrstvo za pravosodje ponovno razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za
sodnike mednarodnih sodišč (Ur. l. RS, št.
64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US):
– tri mesta kandidatov za sodnika na
Evropskem sodišču za človekove pravice v Strasbourgu.
Razpisni pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona,
ki ureja sodniško službo ali pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča,
– visok moralni ugled, nepristranskost in
neoporečnost,
– strokovna uveljavljenost na področju
človekovih pravic,
– aktivno znanje jezika ali vsaj enega
od jezikov, ki se pri sodišču uporabljata kot
uradni jezik: angleški ali francoski.
Mandat sodnika traja 6 let, z možnostjo
ponovne izvolitve.
Državni zbor bo izvolil tri kandidate,
obvezno upoštevajoč zastopanost obeh
spolov, izmed katerih bo parlamentarna
skupščina Sveta Evrope imenovala enega
sodnika Evropskega sodišča za človekove
pravice.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti
priložen tudi opis strokovne dejavnosti po
zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma
znanstvenem naslovu.
V izbirnem postopku bodo upoštevane
tudi prijave kandidatov na razpis objavljen v
Uradnem listu RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007 in
Uradnem listu RS, št. 16 z dne 23. 2. 2007.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-76/2007-31111
Ob-7399/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
41/2006 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/2006):
– 4 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Celju.
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.
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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. 110-77/2007-31111
Ob-7400/07
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 okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču na Vrhniki.
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
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Druge objave
Št. 6033-33/2007/4
Ob-7185/07
Na podlagi določil Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02, 56/02, 110/02, 56/02, 127/02 in
14/07), Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06) in Pravilnika o postopkih
za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja Ministrstvo
za šolstvo in šport, Urad RS za mladino
javni poziv
za sofinanciranje organizacij na
področju mladinskega dela v letu 2007
1. Ime oziroma naziv in sedež razpisovalca: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad
RS za mladino, Štefanova 1, (3. nadstropje),
1000 Ljubljana.
2. Podatki o javnem pozivu:
2.1. Namen javnega poziva:
Namen javnega poziva je omogočanje
mladinskega dela in vzpodbujanje razvoja mladinske politike s podporo kvalitetnim
mladinskim programom in programom za
mlade, ki prispevajo k usposabljanju in pridobivanju veščin ter socialnemu vključevanju mladih.
Namen javnega poziva je ravno tako
vzpodbujanje udejstvovanja mladih ter primerno koriščenje mladinske infrastrukture.
Namen javnega poziva v letu 2007 je
tudi promocija Evropske mladinske kampanje Sveta Evrope za raznolikost, človekove
pravice in participacijo – Vsi drugačni – vsi
enakopravni.
2.2. Cilj in predmet javnega poziva:
Cilj javnega poziva je sofinanciranje delovanja in programov mladinskih organizacij
ter mladinskih programov in programov za
mlade, ki jih izvajajo za to usposobljene organizacije in sicer v letu 2007.
Razpisovalec bo na osnovi predloženih
vlog v skladu z razpisnimi merili dodelil finančna sredstva za sofinanciranje delovanja
organizacij in izvajanje njihovih programov
in sicer po skupinah upravičencev, ki so:
– Nacionalne mladinske organizacije,
– Mladinski sveti lokalnih skupnosti,
– Mladinski centri,
– Druge nevladne organizacije.
2.3. Prijavitelji:
Razpisovalec je usposobljenost organizacij preverjal na prvi stopnji javnega poziva
in sicer:
1. Javnem pozivu za pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela za obdobje
2006 – 2008, objavljenem januarja 2006 v
Uradnem listu RS, št. 13/2006 in
2. Javnem pozivu za pridobitev statusa
upravičenosti do sofinanciranja organizacij
na področju mladinskega dela za obdobje
2007–2008, objavljenem decembra 2006, v
Uradnem listu RS, št. 135-136/2006.
(v nadaljevanju: javni poziv 1. stopnje)
Na tem javnem pozivu lahko sodelujejo
organizacije, ki so na enem od zgoraj navedenih javnih pozivov 1. stopnje pridobile
status upravičenosti do sofinanciranja.
Razpisovalec na podlagi seznama upravičencev po skupinah iz točke 2.2. poziva

le-te k oddaji vloge za dodelitev sredstev
sofinanciranja, s katero naj upravičenec v
skladu z usmeritvami, predmetom in merili
tega javnega poziva, na razpisnem obrazcu
podrobneje opredeli vsebino, načrt izvedbe
in finančno strukturo prijavljenega programa.
Strokovna komisija razpisovalca bo vloge za sofinanciranje, predložene v skladu s
tem javnim pozivom, ovrednotila na podlagi
meril in posredovala razpisovalcu predlog
razdelitve sredstev sofinanciranja po skupinah upravičencev.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na ta javni poziv:
3.1 Obvezni pogoji
a) Vloga na javni poziv mora biti izdelana
izključno na ustreznem razpisnem obrazcu iz razpisne dokumentacije razpisovalca
(Urada RS za mladino), izpolnjena v slovenskem jeziku ter pripravljena v skladu z
zahtevami iz razpisne dokumentacije.
b) Vloga mora biti pravočasna in pravilno
opremljena.
c) Vlagatelj ne sme imeti neizpolnjenih
pogodbenih obveznosti do razpisovalca.
d) Vlagatelj mora s podpisom in žigosanjem izjave na razpisnem obrazcu pod materialno in kazensko odgovornostjo izjaviti,
da proti njemu ni bila izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero bi mu
bilo prepovedano opravljati dejavnost, ki je
predmet javnega poziva. Prav tako mora
vlagatelj soglašati z določili javnega poziva
in pripadajoče razpisne dokumentacije ter
potrditi resničnost oziroma točnost navedb
v vlogi, da ustrezajo dejanskemu stanju,
vse priložene fotokopije pa ustrezajo originalom.
e) Vlagatelj mora za izvajanje programa
zagotoviti najmanj 50% delež sofinanciranja
iz drugih virov.
f) Vlagatelj je upravičen do kandidiranja
za sredstva tega javnega poziva, če je pod
pogoji javnega poziva 1. stopnje pridobil status upravičenosti do sofinanciranja v posamezni skupini upravičenca.
g) Vsebina prijavljenega programa izhaja iz narave programa, ki ga je vlagatelj
predstavil v vlogi, oddani na 1. stopnji tega
javnega poziva, in namenu in cilju tega javnega poziva.
h) Vlagatelji s statusom mladinskih centrov in drugih nevladnih organizacij morajo
poleg tukaj navedenih pogojev izpolnjevati
tudi posebne pogoje za status mladinskega
centra oziroma za status drugih nevladnih
organizacij, iz javnega poziva 1. stopnje.
3.2 Dodatni pogoji
V primeru neizpolnjevanja določenega
dodatnega pogoja ima strokovna komisija
naročnika pravico, da navedb iz vloge ne
upošteva.
a) Prijavljeni programi se ne smejo podvajati. Sredstva za izvajanje določenega
programa lahko pridobi le en vlagatelj.
b) Vlagatelj je dolžan navajati realne podatke in ocene.
c) Vrednost prijavljenega programa (iz finančne konstrukcije za leto 2007) sme znašati minimalno 20.000 EUR in maksimalno
200.000 EUR.

4. Merila za dodelitev sredstev
4.1 Merila za dodelitev sredstev za programe nacionalnih mladinskih organizacij:
– Število članic in članov organizacije na
dan 1. 1. 2007;
– Odstotek članov in članic organizacije,
ki so v letu 2006 plačali članarino;
– Število lokalnih enot organizacije na
dan prijave na dan 1. 1. 2007;
– Članstvo v Mladinskem svetu Slovenije;
– Polnopravno ali pridruženo članstvo v
mednarodnih organizacijah;
– Realizirani program organizacije v letu
2006 na področjih, ki so predmet tega javnega poziva ter obseg finančnih sredstev za
njegovo realizacijo;
– Število izvedenih projektov v letu 2006
v okviru programa Mladina;
– Delež izvajalcev, načrtovalcev, organizatorjev in koordinatorjev programa glede
na število članov in članic organizacije v
letu 2007;
– Število aktivnih udeležencev programa
v 2007;
– Število dni trajanja programa v letu
2007;
– Koordinacija programa na nacionalnem nivoju;
– Pomen programa za razvoj mladinskega dela in mladinske politike v RS;
– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo za spodbujanje raznolikosti, človekovih pravic in participacije mladih – kampanja Vsi drugačni – vsi enakopravni
– Število in obseg aktivnosti v okviru
kampanje,
– Promocijske aktivnosti kampanje;
– Obseg potrebnih finančnih sredstev za
izvajanje prijavljenega programa.
4.2. Merila za dodelitev sredstev za opravljanje dejavnosti mladinskega centra:
a) Merila za redno delovanje mladinskih
centrov:
– Velikost prostorov mladinskega centra;
– Urnik rednega delovanja;
– Število redno zaposlenih in usposobljenih vodstvenih in rednih programskih
delavcev;
– Število aktivnih mladih, vključenih v
dejavnost in programe mladinskega centra
v letu 2006.
b) Merila za servisno dejavnost v letu
2006:
– Obseg servisnih storitev in podpornih dejavnosti tehnične, organizacijske,
strokovne,svetovalne ali finančne narave;
– Vključenost MC v nacionalne mladinske programe.
c) Informiranje in svetovanje v letu 2006
in 2007:
– Obseg gradiv za namen promocije
mladinskega dela in dejavnosti mladinskega centra;
– Aktivna spletna stran z informacijami iz
različnih področij pomembnih za mlade;
– Število uporabnikov storitev informiranja in svetovanja;
– Usposobljenost izvajalcev dejavnosti
informiranja in svetovanja za mlade;
– Infrastruktura in opremljenost;
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– Koordinacija – mreženje izvajalcev informiranja in svetovanja za mlade v letu
2007.
d) Realiziran program mladinskega centra v letu 2006:
– Obseg (število dogodkov in kvaliteta)
klubskega programa;
– Obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– Obseg prostovoljnih aktivnosti;
– Obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja;
– Število izvedenih projektov v okviru
programa MLADINA v letu 2006.
e) Obseg planiranega programa v letu
2007:
– Obseg klubskega programa;
– Obseg neformalnega izobraževanja
mladih;
– Obseg prostovoljnih aktivnosti;
– Obseg projektov ali programov mobilnost in mednarodnega povezovanja.
f) Koordinacija in skupnostno delo v letu
2006 in 2007:
– Izvajanje programov mladinskega centra v šolah in obratno v letu 2006;
– Sodelovanje s sorodnimi centri, klubi
in organizacijami na lokalnem in medobčinskem nivoju v letu 2006;
– Koordinacija in mreženje dislociranih
enot MC ali partnerskih mladinskih centrov
brez statusa upravičenca v letu 2007.
g) Finančna merila za leto 2006:
– Vrednost celoletne dejavnosti mladinskega centra priznane s strani razpisovalca
v letu 2006;
– Višina občinskega vira sofinanciranja;
– Struktura finančnih sredstev.
h) Finančna merila za leto 2007:
– Obseg potrebnih finančnih sredstev za
delovanje in izvajanje prijavljenega programa 2007.
i) Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo za spodbujanje raznolikosti, človekovih pravic in participacije mladih – kampanja Vsi drugačni – vsi enakopravni:
– Število in obseg aktivnosti v okviru
kampanje;
– Promocijske aktivnosti kampanje.
4.3. Merila za dodelitev sredstev za mladinske svete lokalnih skupnosti:
– Število organizacij, ki sestavljajo mladinski svet lokalne skupnosti;
– Število prebivalcev lokalne skupnosti v
starosti 14 do 29 let;
– Relativni delež mladih, vključenih v
organizacije, ki sestavljajo mladinski svet
lokalne skupnosti, glede na število prebivalcev lokalne skupnosti v starosti 14 do
29 let;
– Delovanje mladinskega sveta lokalne
skupnosti v letu 2006;
– Program delovanja mladinskega sveta
lokalne skupnosti v letu 2007;
– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo za spodbujanje raznolikosti, človekovih pravic in participacije mladih – kampanja Vsi drugačni – vsi enakopravni:
– Število in obseg aktivnosti v okviru
kampanje,
– Promocijske aktivnosti kampanje.
4.4. Merila za nevladne organizacije, ki
izvajajo letne mladinske programe ali programe za mlade:
– Realizirani program organizacije v letu
2006 na področjih, skladnih s predmetom
tega javnega poziva ter obseg finančnih
sredstev za njegovo realizacijo;

– Izvedba projekta v okviru Programa
Mladina v letu 2006;
– Število izvajalcev programa v letu
2007;
– Delež izvajalcev programa v starosti
od 14 do 29 let;
– Število aktivnih udeležencev programa
v 2007;
– Število dni trajanja programa v letu
2007;
– Koordinacija programa na regionalnem
ali nacionalnem nivoju;
– Koordinacija evropskih mladinskih programov v Sloveniji;
– Izvajanje programa posebnega pomena za razvoj mladinskega dela in mladinske
politike v RS;
– Obseg zagotovljenih finančnih sredstev za izvajanje prijavljenega programa;
– Vključevanje v Evropsko mladinsko
kampanjo za spodbujanje raznolikosti, človekovih pravic in participacije mladih – kampanja Vsi drugačni – vsi enakopravni:
– Število in obseg aktivnosti v okviru
kampanje,
– Promocijske aktivnosti kampanje.
5. Okvirna višina sredstev, ki bodo na
razpolago v okviru tega javnega poziva:
okvirna višina sredstev celotnega javnega poziva znaša za leto 2007: 1.360.000
EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v skladu s pogodbo ter predpisi, ki določajo izvrševanje
proračuna.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge na 2. stopnji in način
predložitve vlog ter opremljenost vlog:
7.1. Rok za predložitev vlog in način predložitve:
Vlagatelj mora vlogo za dodelitev sredstev, izpolnjeno v slovenskem jeziku, poslati
s priporočeno pošto na naslov Urada RS za
mladino, Štefanova 1 (3. nadstropje), 1000
Ljubljana, najpozneje do 2. 4. 2007.
7.2. Opremljenost vloge:
Vlogo na ta javni poziv je potrebno poslati v zaprtem ovitku, na katerem mora biti
vidna ustrezna označba: “Ne odpiraj – Vloga
za sofinanciranje – 2. stopnja”.
Zaradi evidentiranja priporočamo na hrbtni strani ovitka napisan naslov vlagatelja.
Veljavna bo vloga, ki bo pravilno opremljena in pravočasno predložena razpisovalcu. Neveljavne vloge (nepravilno opremljene in nepravočasno prispele) bodo vrnjene vlagateljem.
8. Datum odpiranja vlog
Odpiranje in ocenjevanje prispelih vlog
za 2. stopnjo bo opravila strokovna komisija,
imenovana s strani razpisovalca.
Strokovna komisija bo pričela z odpiranjem vlog 2. stopnje predvidoma dne 4. 4.
2007.
Odpiranje vlog, v skladu s tretjim odstavkom 220. člena Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije,
ne bo javno.
9. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu dvostopenjskega javnega poziva:
Vlagatelji bodo o izidu dvostopenjskega
javnega poziva obveščeni v mesecu aprilu
2007.
Razpisovalec bo hkrati z izdanim sklepom o rezultatih tega javnega poziva pozval
upravičence k sklenitvi pogodbe. V primeru,
da se upravičenec v roku 8-ih dni od preje-
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ma poziva ne odzove na poziv, se šteje, da
je odstopil od vloge.
10. Kraj, čas in naslov, pri kateri lahko
zainteresirani vlagatelji dvignejo razpisno
dokumentacijo:
Razpisno dokumentacijo, ki bo vlagateljem natančneje pojasnila pogoje tega javnega poziva, zainteresirani vlagatelji dobijo
v tajništvu razpisovalca, na naslovu: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino, Štefanova 1, 1000 Ljubljana, 3. nadstropje – tajništvo, vsak delovni dan med 9. in
10. uro. V istih terminih se lahko vlagatelji na
tajništvo Urada RS za mladino obrnejo tudi
za morebitna dodatna pojasnila. Kontaktna
oseba razpisovalca: Tatjana Jakovljevič, telefon: 01/426-57-01, fax: 01/425-91-46.
Odkupnine za razpisno dokumentacijo
ni.
Razpisna dokumentacija bo vlagateljem
dosegljiva tudi po elektronski pošti uradzamladino.mszs@gov.si ali na spletni strani
www.uradzamladino.gov.si. Vse verzije razpisne dokumentacije, ne glede na medij,
na katerem se nahajajo, so oblikovno in
vsebinsko enake. Vlagatelji s tiskanjem elektronske oblike dokumentacije dobijo kopijo,
enako pisni obliki.
Ministrstvo za šolstvo in šport,
Urad RS za mladino
Ob-6967/07
Na podlagi sklepa upravnega odbora
Odvetniške zbornice Slovenije z dne 6. 7.
2004 v zvezi z 31. členom Zakona o odvetništvu in 67. členom statuta Odvetniške zbornice Slovenije, 9. člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o vodenju imenika
odvetnikov, imenika odvetniških kandidatov
in imenika odvetniških pripravnikov ter 7.
člena Pravilnika Odvetniške zbornice Slovenije o merilih in postopkih za ugotavljanje
primernosti poslovnih prostorov in opreme,
potrebne za opravljanje odvetniškega poklica, objavljamo priložena obvestila:
I. V imenik odvetnikov se vpišejo:
Jurij Klešnik, z dnem 1. 3. 2007 – odvetniška pisarna: Opekarska cesta 5, 1000
Ljubljana.
Karin Stražiščar, z dnem 1. 3. 2007 – odvetniška pisarna: Dvorakova 11, 1000 Ljubljana,
Darja Pahor, z dnem 1. 3. 2007 – odvetniška pisarna: Ulica Gradnikove brigade 4a,
5000 Nova Gorica,
Boštjan Podgoršek, z dnem 1. 3. 2007
– odvetniška pisarna: Trg izgnancev 2, 8250
Brežice,
Boštjan Štrasner, z dnem 1. 3. 2007 –
odvetniška pisarna: Partizanska cesta 17,
6210 Sežana, pri odvetniku Branku Gvozdiću,
Martina Šatej, z dnem 1. 3. 2007 – odvetniška pisarna: Komenskega 12, 1000 Ljubljana, pri odvetniku Roku Korenu,
Sarah Cooper, z dnem 13. 3. 2007 – odvetniška pisarna: Tržaška 2, 1000 Ljubljana.
II. Iz imenika odvetnikov Odvetniške
zbornice Slovenije se izbrišejo:
Sonja Puppis, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 21. 1. 2007,
Prevzemnik: odvetnika odvetniške družbe Odvetništvo Kovačič d.n.o., o.p., Koroška
2 a, Ljubljana,
Tajka Golob, odvetnica iz Ljubljane, z
dnem 12. 2. 2007.
Prevzemnica: Andreja Gutnik, odvetnica
iz Ljubljane, Trdinova ulica 7,
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Jože Petrovčič, odvetnik iz Črnomlja, z
dnem 12. 2. 2007.
Prevzemnik: Anton Zajc, odvetnik iz Črnomlja, Ulica 21. oktobra 19A.
Franc Dežman, odvetnik iz Maribora, z
dnem 28. 2. 2007.
Prevzemnik: Vladimir Slak, odvetnik iz
Celja, Ljubljanska cesta 5a.
III. Sprememba priimka
Mojca Štrubelj, odvetnica iz Grosupljega,
z dnem 23. 11. 2006 spremeni priimek v Pogačar Štrubelj.
IV. Odvetniške družbe
Samoel Peterlin, odvetnik družbenik odvetniške družbe Pravna pisarna Pečar-Prosenc-Peterlin o.p., d.n.o., Ljubljana, izstopi
iz družbe z dnem 15. 2. 2007.
V. Preselitve:
Miha Gabrijelčič, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 12. 2. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Slovenska
cesta 27, 1000 Ljubljana,
Samoel Peterlin, odvetnik iz Ljubljane, z
dnem 16. 2. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kotnikova 34,
1000 Ljubljana,
Mojca Pogačar Štrubelj, odvetnica iz Grosupljega, z dnem 1. 3. 2007 preseli sedež
svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
Nevenka Pleterski, odvetnica iz Ljubljane,
z dnem 1. 3. 2007 preseli sedež svoje odvetniške pisarne na novi naslov: Dunajska 103,
1000 Ljubljana.
Odvetniška zbornica Slovenije
Ob-7003/07
Na podlagi 8. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj Kemijskega inštituta
z dne 24. 10. 2006 Komisija za Preglove nagrade Kemijskega inštituta razpisuje
natečaj
za
Veliko Preglovo nagrado Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo,
Preglovo nagrado Kemijskega inštituta
za izjemne dosežke
in poziva ugledne raziskovalce s področja
kemije in sorodnih ved, da nominirajo kandidate za nagrade.
I. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo in Preglova nagrada Kemijskega inštituta za izjemne dosežke se podeljujeta raziskovalcem iz Slovenije
ali raziskovalcem, ki so večji del raziskav, na
katere se nanaša nagrada, opravili v Sloveniji. Nagradi se podeljujeta za vrhunske
dosežke na področju osnovnih ali uporabnih
raziskav s področja kemije in sorodnih ved, ki
so odmevni tudi v svetovnem merilu.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeljuje posameznikom, Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za izjemne dosežke pa posameznikom ali skupini raziskovalcev, ki so bistveno
prispevali k izjemnemu dosežku, za katerega
se podeljuje priznanje.
Velika Preglova nagrada Kemijskega inštituta za raziskovalno delo se podeli mednarodno uveljavljenim raziskovalcem za večji
opus znanstvenega dela, ki je nastal v enem
ali več desetletjih.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta za
izjemne dosežke se podeli za izjemne dosežke v zadnjih petih letih pred prijavo.
II. V skladu s Pravilnikom o podeljevanju
nagrad in priznanj Kemijskega inštituta se v
letu 2007 podeli največ ena Velika Preglova
nagrada za raziskovalno delo in največ dve
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Preglovi nagradi Kemijskega inštituta za izjemne dosežke.
III. Velika Preglova nagrada Kemijskega
inštituta za raziskovalno delo obsega denarno nagrado v vrednosti 9.000 EUR in doprsni
kipec Friderika Pregla.
Preglova nagrada Kemijskega inštituta za
izjemne dosežke obsega denarno nagrado v
vrednosti 3.000 EUR in medaljo z vgraviranim portretom Friderika Pregla.
IV. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade so:
– bibliografija kandidata,
– kratka utemeljitev s podpisom predlagatelja in z enim priporočilnim pismom (tako
predlagatelj kot pisec priporočilnega pisma
lahko predlagata le enega kandidata),
– soglasje kandidata za kandidaturo,
– biografija (dodatno pri Veliki Preglovi
nagradi Kemijskega inštituta za raziskovalno delo),
– kopije izvirnih člankov in dokazila o odmevnosti za omenjena dela (dodatno pri Preglovi nagradi za izjemne dosežke).
Vloga mora biti vložena v enem izvodu
(poleg tiskane oblike je zaželena tudi vloga v
elektronski obliki (pdf format)).
V. O izboru kandidatov za nagrade odloča
komisija, ki jo je Znanstveni svet Kemijskega inštituta imenoval izmed slovenskih raziskovalcev na področju kemije in sorodnih
ved v naslednji sestavi: predsednik dr. Janez
Jamnik in člani dr. Franc Avbelj, prof. Roman Jerala, prof. Boris Pihlar in prof. Boris
Žemva.
Odločitev komisije bo objavljena ob slovesni razglasitvi nagrajencev. Dobitniki nagrad
bodo svoje dosežke predstavili na predavanju na Kemijskem inštitutu.
VI. Popolne vloge za Preglove nagrade Kemijskega inštituta je treba poslati do
16. aprila 2007 v enem izvodu na Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Ne odpiraj – predlog za Veliko Preglovo
nagrado Kemijskega inštituta za raziskovalno
delo«, oziroma »Ne odpiraj – predlog za Preglovo nagrado Kemijskega inštituta za izjemne dosežke«, z navedbo pošiljatelja.
Nepravočasne, nepravilno označene vloge ter nepopolne vloge ne bodo obravnavane.
VII. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so do zaključka natečaja na voljo pri kontaktni osebi Kemijskega inštituta, Brigiti Pirc,
na elektronskem naslovu: brigita.pirc@ki.si in
tel. 01/476-02-25.
Kemijski inštitut
Št. 138/07
Ob-6796/07
Na podlagi 12. člena Zakona o Prešernovi
nagradi (Ur. l. RS, št. 29/91) Upravni odbor
Prešernovega sklada objavlja
vabilo
za predlaganje kandidatov za
Prešernovo nagrado in nagrado
Prešernovega sklada
1. Prešernovo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci, ki so z vrhunskimi umetniškimi
dosežki ali s svojim življenjskim delom trajno
obogatili slovensko kulturno zakladnico.
Nagrado Prešernovega sklada lahko
prejmejo ustvarjalci za pomembne umetniške dosežke, ki so bili javnosti predstavljeni
v zadnjih dveh letih (od oktobra 2005 do
15. septembra 2007) in pomenijo obogatitev
slovenske kulturne zakladnice.
Prešernovo nagrado oziroma nagrado
Prešernovega sklada lahko izjemoma dobi
tudi skupina ustvarjalcev, kadar gre za tako

celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega umetniškega
prispevka.
Vsako leto lahko podeli Prešernov sklad
največ dve Prešernovi nagradi in največ šest
nagrad Prešernovega sklada.
2. Kandidate za Prešernovo nagrado in
nagrado Prešernovega sklada lahko predlagajo posamezniki in pravne osebe.
3. Prijava s predlogom mora vsebovati:
– predlog za vrsto nagrade,
– podrobne podatke o delu oziroma življenjskem opusu, predlaganem za nagrado,
z navedbo objave, razstave ali izvedbe,
– tehtno utemeljitev predloga, po možnosti s priloženo dokumentacijo (knjiga, katalog, kaseta...).
Upravni odbor Prešernovega sklada bo
sprejemal predloge za Prešernovo nagrado
in nagrado Prešernovega sklada do 15. septembra 2007 na naslov: Ministrstvo za kulturo, Prešernov sklad, Maistrova 10, Ljubljana.
Prijave, ki bodo prišle po tem datumu, bodo
obravnavane v postopku za podelitev nagrad
v letu 2009.
Upravni odbor Prešernovega sklada
Ob-6897/07
Združenje skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito avtorskih pravic Slovenije, Tržaška cesta 34, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa predsednik Upravnega odbora Matjaž Zupan, na podlagi 157. člena Zakona o
avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo) objavlja
vabilo k pogajanjem Slovenski škofovski konferenci, Ciril-Metodov trg 4, 1000 Ljubljana, ki
jo zastopa predsednik Slovenske škofovske
konference dr. Franc Kramberger, za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, načinu in
ostalih pogojih za uporabo avtorskih del.
Združenje skladateljev, avtorjev
in založnikov za zaščito avtorskih pravic
Slovenije
Ob-6799/07
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje na podlagi točke 5.3 svojega organizacijskega predpisa o izvedbi postopkov naročil velike vrednosti, vabi ponudnike k oddaji ponudb za: fizično in tehnično
varovanje objektov Termoelektrarne Trbovlje,
vključno z zaposlitvijo delavcev naročnika, ki
opravljajo delo telefonista-vratarja v TET.
Ponudba se izdela v celoti.
Naročnik bo izvajalca izbral na podlagi
pogojev in meril opredeljenih v razpisni dokumentaciji.
Razpisna dokumentacija je na voljo v Termoelektrarni Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27,
Trbovlje pri Aniti Žučko, tel. 03/56-51-250.
Dvigniti jo je mogoče vsak delovni dan od
8. do 12. ure. Cena razpisne dokumentacije je 40 EUR. Znesek je potrebno nakazati
na TRR 26330-0012039086 s pripisom »RD
– Fizično in tehnično varovanje objektov Termoelektrarne Trbovlje, vključno z zaposlitvijo
delavcev naročnika, ki opravljajo delo telefonista-vratarja v TET«. Ponudniki morajo
za dvig dokumentacije predložiti potrdilo o
plačilu razpisne dokumentacije ter navedbo
podatkov ponudnika (naziv, naslov, davčna
številka). Ponudniki lahko zahtevajo razpisno
dokumentacijo tudi po pošti.
Pojasnila v zvezi z razpisom lahko dobijo
zainteresirani ponudniki v Termoelektrarni
Trbovlje pri Mojci Turnšek.
Rok za oddajo ponudb je 2. 4. 2007 do
12. ure.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
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Evidence sindikatov
Št. 101-13/2007
Ob-6797/07
Pravila Sindikata zavoda SVIZ Vrtec
Šoštanj, sprejeta na zboru članov sindikata dne 21. 2. 2007, se shranijo pri RS
– Upravni enoti Velenje.
Pravila so vpisana v evidenci statutov
sindikatov pod št. 102, dne 7. 3. 2007.
Št. 101-22/2006-2
Ob-6905/07
1. Republika Slovenija, Upravna enota Celje, z dnem 15. 11. 2006 sprejme
v hrambo pravila sindikat, vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno
številko 239 z nazivom »Pravila sindikata zavoda SVIZ OŠ Frankolovo«, katerih
hrambo je zahtevala pooblaščena oseba
sindikata z imenom sindikata: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije OŠ Frankolovo, s skrašanim imenom sindikata: SVIZ OŠ Frankolovo, s sedežem sindikata: Frankolovo
11, Frankolovo.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi
pravil sindikata postane sindikat pravna
oseba.
3. Za identifikacijo sindikata se določi
matična številka 1228803.
4. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-20/2006-3
Ob-6906/07
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so
pod zaporedno številko 83 vpisana pravila sindikata z imenom »Sindikat Zavoda
Osnovne šole Glazija Celje«, s sedežem
Oblakova 15, Celje, se z dne 29. 11. 2006
vpiše sprememba imena sindikata ter sprememba pravil sindikata.
2. Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Osnovna šola Glazija Celje.
Skrajšano ime sindikata: Sindikat OŠ
Glazija Celje.
3. Davčna
številka
sindikata
je
46413863.
4. Matična
številka
sindikata
je
1421689.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-083/93 z dne 26. 5. 1993.
7. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-14/2006-2
Ob-6907/07
1. Republika Slovenija, Upravna enota
Celje, z dnem 22. 9. 2006 sprejme v hrambo pravila sindikata, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pod zaporedno številko
238 z nazivom »Pravila sindikata zavoda
SVIZ, III. OŠ Celje«, katerih hrambo je
zahtevala pooblaščena oseba sindikata z
imenom sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, III. osnovne šole Celje, s skrajšanim
imenom sindikata: SVIZ III. OŠ Celje, s
sedežem sindikata: Vodnikova ulica 4,
Celje.
2. Z dnem izdaje odločbe o hrambi
pravil sindikata postane sindikat pravna
oseba.
3. Za identifikacijo sindikata se določi
matična številka 1228757.
4. Stroški postopka niso zaznamovani.

Št. 101-17/2006-2
Ob-6908/07
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so
pod zaporedno številko 24 vpisana pravila sindikata z imenom »Sindikat Zavoda
Osnovne šole Hudinja Celje«, s sedežem
Mariborska 125, Celje, se z dne 5. 10.
2006 vpiše sprememba imena sindikata,
ter sprememba pravil sindikata.
2. Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije OŠ Hudinja Celje.
Skrajšano ime sindikata: SVIZ OŠ Hudinja Celje.
3. Davčna
številka
sindikata
je
80326005.
5. Matična
številka
sindikata
je
5978491.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Upravne enote Celje, št. 02801-024/93 z dne 18. 5. 1993.
6. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-19/2006-2
Ob-6909/07
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so
pod zaporedno številko 114 vpisana pravila sindikata z imenom »Sindikat Zavoda Gimnazije Celje - Center«, s sedežem
Kosovelova ul. 1, Celje, se z dne 15. 11.
2006 vpiše sprememba imena sindikata,
ter sprememba pravil sindikata.
2. Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije Gimnazije Celje - Center.
Skrajšano ime sindikata: SVIZ Gimnazije Celje - Center.
3. Davčna
številka
sindikata
je
23619589.
5. Matična
številka
sindikata
je
5978521.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Upravne enote Celje, št. 02801-114/93 z dne 24. 11. 1993.
6. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-26/2006-2
Ob-6910/07
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so
pod zaporedno številko 131 vpisana pravila sindikata z imenom »Sindikat Skupnosti
zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti
celjske regije«, s sedežem Mariborska
125, Celje, se z dne 4. 12. 2006 vpiše
sprememba statuta sindikata.
2. Novo ime sindikata: Statut sindikata
Skupnosti zavodov osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije.
3. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-131/94 z dne 4. 2. 1994.
4. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-24/2006-3
Ob-6911/07
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so
pod zaporedno številko 148 vpisana pravila sindikata z imenom »SVIZ Sindikat
Šolskega centra Celje«, s sedežem Pot na
Lavo 22, Celje, se z dne 6. 12. 2006 vpiše
sprememba imena sindikata, ter sprememba pravil sindikata.

2. Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Sindikat šolskega centra Celje.
Skrajšano ime sindikata: SVIZ Sindikat
šolskega centra Celje.
3. Novi sedež sindikata je na naslov:
Pot na Lavo 22, Celje.
4. Davčna
številka
sindikata
je
70735930.
5. Matična
številka
sindikata
je
1229311.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Upravne enote Celje, št. 02801-13/00 z dne 16. 11. 2000.
7. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-25/2006-3
Ob-6912/07
1. V evidenco statutov sindikatov, vodeno pri Upravni enoti Celje, kamor so
pod zaporedno številko 126 vpisan statut
sindikata z imenom »Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Območni odbor Celje«, s sedežem Pot na Lavo
22, Celje, se z dne 29. 11. 2006 vpiše
sprememba imena sindikata, sprememba
sedeža sindikata ter sprememba statuta
sindikata.
2. Novo ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture
Slovenije, Območni odbor Celje.
Skrajšano ime sindikata: SVIZ Območni odbor Celje.
3. Novi sedež sindikata je na naslovu:
Mariborska 125, Celje.
4. Davčna
številka
sindikata
je
55293581.
5. Matična
številka
sindikata
je
5980542.
6. Z dnem pravnomočnosti te odločbe
preneha veljati odločba Občine Celje, št.
02801-126/94 z dne 26. 1. 1994.
7. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-4/2007-6
Ob-6913/07
Upravna enota Gornja Radgona sprejme v hrambo pravila Sindikata kovinske
in elektroindustrije Slovenije z nazivom:
Pravila o organiziranju in delovanju
sindikalne podružnice Arcont IP d.o.o.,
Ljutomerska 30, 9250 Gornja Radgona,
vpisana v evidenco statutov sindikatov dne
28. 2. 2007 pod zaporedno številko 73.
Z dnem izdaje odločbe o hrambi pravil
iz 1. točke izreka postane sindikalna podružnica pravna oseba.
Št. 101-3/2007-3
Ob-6914/07
Pravila Sindikata komunale, varovanja in poslovanja z nepremičninami Slovenije – Sindikat podjetja Ceroz d.o.o.
Hrastnik – Center za ravnanje z odpadki
Zasavja, s sedežem v Hrastniku – Cesta
1. maja 56, se hranijo na Upravni enoti
Hrastnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 36 z dne
15. 2. 2007.
Št. 101-4/2007-3
Ob-6915/07
Pravila Sindikata kemične, nekovinske in gumarske industrije Slovenije
– Sindikata družbe Steklarna Hrastnik,

Stran

1816 /

Št.

23 / 16. 3. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
s sedežem v Hrastniku – Cesta 1. maja
14, se hranijo na Upravni enoti Hrastnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 35 z dne
14. 2. 2007.
Št. 101-14/2007-2
Ob-6972/07
Pravila sindikata Osnovne šole Borcev
za severno mejo, Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, dne 30. 11. 1993, pod zaporedno
številko 205 in nadaljnjimi spremembami,
so bila spremenjena in sprejeta na zboru
sindikata dne 21. 9. 2006 in odslej nosijo
naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z
dne 21. 9. 2006, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola
Borcev za severno mejo, skrajšano: SVIZ
OŠ Borcev za severno mejo, s sedežem
sindikata v Mariboru, Borcev za severno
mejo 16.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 14, z dne 8. 3.
2007. Spremenjena pravila se hranijo v
Upravni enoti Maribor.
Št. 101-1/2007
Ob-6973/07
Izvede se izbris Pravil sindikata Srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik, Novi
trg 41/a, Kamnik, z dne 16. 3. 1995 iz evidence statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna enota Kamnik, pod zap. št. 33 z dne
29. 3. 1995.
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-6969/07
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic:
– Mitja Kregar, Cesta v Mestni log 58 G,
Ljubljana,
– Branko Čakarmiš, Cesta 18. aprila, Vipava,
– Roman Lisac, Vandotova ulica 7, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Branko Čakarmiš, direktor.
Ob-6970/07
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-6971/07
1. Fizične ali pravne osebe, ki imajo v
premoženju izdajatelja najmanj 5% delež
kapitala ali 5% delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic: Produkcija Plus, d.o.o.,
Kranjčeva 26, Ljubljana.
2. Zakoniti zastopnik izdajatelja je Marjetka Horvat, direktorica.
Ob-7210/07
V skladu s 64. členom Zakona o medijih objavljamo podatke o lastnikih podjetja
Biteks d.o.o., Kajuhova 6, 1000 Ljubljana
(izdaja reviji Kemija v šoli in Gospodarjenje
z odpadki), ki imata več kot 5% kapitala oziroma upravljalskih pravic. Srečko Zakrajšek
(direktor družbe), Kajuhova 6, Ljubljana in
Irena Markič Zakrajšek, Kajuhova 6, Ljubljana, imata vsak 44,44% delež, 11,12% pa je
lasten delež družbe Biteks d.o.o., Kajuhova
6, Ljubljana.
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Objave po Zakonu
o elektronskih komunikacijah
Št. 07-020-000125

Ob-7198/07

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. 0012-16/2007-2 z dne 27. 2. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prosta radijska frekvenca za zvokovno difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Celje 95,5 MHz (za pokrivanje območja
mesta Celja).
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 obravnavanju tematike s področja slovenskega
kulturnega izročila ter narodnozabavne in
zabavne glasbe;
– minimalno tedensko povprečje deležev
dnevno predvajane slovenske glasbe mora
obsegati najmanj 50 odstotkov glede na vso
dnevno predvajano glasbo;
– poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem času predvajati vsaj še eno drugo vrsto
programskih vsebin, ki je določena v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne
produkcije (Uradni list RS, št. 77/02);
– lastna produkcija radijskega programa
mora obsegati najmanj 30 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.7 Ponudnik v analogni radiodifuzni tehniki ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega geografskega območja.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja

Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
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 radijske
frekvence Celje 95,5 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. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni 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. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
6 točk (0-6 točk).
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Šest točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji (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 (0-1 točka).
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Celje. Za pozitivno
mnenje pristojnega organa Mestne občine
Celje o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
1 točko (0-1 točka).
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program

Območje pokrivanja razpisane frekvence
sega v Mestno občino Celje. Ponudnik s
sedežem v Mestni občini Celje dobi 1 točko,
če ponudbi priloži zagotovilo, da občina, v
kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisane
frekvence, 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 ločeno 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 tehnične opreme za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe (0-6 točk).
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki (0-2 točki).
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 (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk (0-5 točk).
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 odločbe o dodelitvi statusa programa
posebnega pomena 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
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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
Rok za predložitev ponudb je ponedeljek 16. 4. 2007 do 14.00 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.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
agencije po izteku roka, bo agencija poslala
nazaj pošiljatelju.
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.
5 Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na
sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 18. 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: Saša Gnezda,
tel. št. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8 Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000125
Ob-7199/07
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. 0012-15/2007-2 z dne 27. 2. 2007,
objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa so proste radijske frekvence za zvokovno difuzno radijsko postajo na treh oddajnih točkah, ki se
bodo dodelile enemu izdajatelju radijskega
programa:
Kranjska Gora 102,3 MHz (za pokrivanje območja med Podkorenom in Kranjsko
Goro),
Postojna 89,1 MHz (za pokrivanje območja Postojne),

Novo mesto 1 98,3 MHz (za pokrivanje
območja Novega mesta).
2. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati po
nudnik
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:
– iz namena izdajanja ponudnikovega
medija mora izhajati, da pripravlja program,
prek katerega se posredujejo temeljne vrednote krščanske vere,
– vsaj 10-krat tedensko mora predvajati
programske vsebine s področja krščanskih
verskih ustanov oziroma vsakdanjega življenja po načelih krščanske vere,
– vsaj 10-krat tedensko mora predvajati
verske programske vsebine, ki posredujejo
verska sporočila,
– tedensko mora predvajati vsaj sedem
različnih zvrsti programskih vsebin, ki so
določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS,
št. 77/02),
– lastna produkcija radijskega programa
ponudnika mora obsegati najmanj 40 odstotkov tedenskega oddajnega časa.
2.7 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki, s
katerim ponudnik kandidira, ne sme v celoti
prekrivati razpisanih območij.
2.8 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno najmanjše in največje število točk, ki
jih lahko pridobi ponudnik pri posameznem
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 radijskih frekvence Kranjska Gora 102,3 MHz, Postojna
89,1 MHZ in Novo mesto 1 98,3 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. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-6 točk)
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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. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
6 točk. (0-6 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju. Pet točk prejme ponudnik, katerega
prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (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 s svojim programom delno že prekrivajo razpisano geografsko območje, ter programi, ki že
oddajajo ponujeni program na oddaljenem
območju, in novimi programi. (0-6 točk)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območja pokrivanja razpisanih frekvenc
ležijo v Občini Kranjska Gora, Občini Postojna in Mestni občini Novo mesto. 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. (0-3 točke)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski program
Območja pokrivanja razpisanih frekvenc
ležijo v Občini Kranjska Gora, Občini Postojna in Mestni občini Novo mesto. Ponudnik s
sedežem v eni izmed navedenih občin lahko
priloži zagotovilo, da občina, v kateri ima
ponudnik svoj sedež in na območju katere
hkrati leži posamezno območje 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 točki)
3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in ločeno 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 tehnične opre-
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me za produkcijo programa na dan oddaje
ponudbe. (0-6 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikovposlušalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanimi
območji pridobili večji odstotek novih uporabnikov (poslušalcev) imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-6 točki)
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 (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-5 točk)
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 odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena 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
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
Rok za predložitev ponudb je ponedeljek 16. 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.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
agencije po izteku roka, bo agencija poslala
nazaj pošiljatelju.
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.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na
sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 18. 4. 2007 ob 13. 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
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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: Saša Gnezda,
tel. št. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
Št. 07-020-000125
Ob-7200/07
Na podlagi 36. in 40. člena Zakona o
elektronskih komunikacijah (Uradni list RS,
št. 13/07 – UPB1) ter 104. člena 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.
0012-17/2007-2 z dne 27. 2. 2007, objavlja
sklep
o uvedbi javnega razpisa za dodelitev
radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko
postajo na oddajni točki:
Polšnik K65 (za pokrivanje območja naselja Polšnik).
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 Televizijski 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 televizijske dejavnosti za program, s katerim kandidira.
2.4 Ponudnik, ki že izvaja radijsko dejavnost, ne more pridobiti odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc za opravljanje televizijske
dejavnosti.
2.5 Ponudnik mora imeti poravnane vse
zapadle obveznosti do agencije.
2.6 Pogoji, ki jih mora ponudnik izpolnjevati glede programskih vsebin:
– zabavne programske vsebine morajo
obsegati najmanj 20% tedenskega oddajnega časa;
– informativne programske vsebine morajo obsegati najmanj 5% tedenskega oddajnega časa in se morajo predvajati vsakodnevno.
2.7 Območje pokrivanja ponudnikovega
programa v analogni radiodifuzni tehniki, s
katerim ponudnik kandidira, sme biti oddaljeno največ 10 kilometrov od razpisanega
območja in ne sme delno ali v celoti prekrivati razpisanega območja.
2.9 Ponudnik mora predložiti popolno
ponudbo.
3. Merila za izbiro najugodnejše ponudbe
in način njihove uporabe
Postopek ocenjevanja
Pri vsakem merilu bodo ponudbe ocenjene s točkami. Pri vsakem merilu je določeno
najmanjše in največje število točk, ki ga lahko dobi ponudnik pri posameznem 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 radiodifuznega
kanala Polšnik K65.
3.1 Obseg lastne produkcije
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem
oddajnem času. Ponudnik, ki ima večji minimalni obseg programskih vsebin lastne
produkcije v tedenskem oddajnem času, se
oceni z večjim številom točk. (0-2 točki)
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. Ponudnik lahko za žanrsko in tematsko raznovrstnost programskih
vsebin pri tem merilu doseže skupaj največ
6 točk. (0-6 točk)
3.4 Stopnja razvitosti radiodifuzije na
razpisanem območju
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke glede na prispevek njihovih programov k radiodifuziji na razpisanem območju.
Šest točk prejme ponudnik, katerega prispevek bi bil, glede na ugotovljeno stanje
radiodifuzije na razpisanem območju, največji. (0-6 točk)
3.5 Dosežena stopnja pokritosti razpisanega območja
Ponudniki programov, ki se nahajajo v
bližini razpisanega območja, imajo prednost
pred tistimi, ki s svojim programom že oddajajo na oddaljenem območju. (0-2 točki)
3.6 Mnenje pristojnega organa lokalne
skupnosti o utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom
Območje pokrivanja razpisanega radiodifuznega kanala sega v Občino Litija. Za
pozitivno mnenje pristojnega organa Občine Litija o utemeljenosti pokrivanja območja
občine s ponujenim programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, dobi ponudnik
1 točko. (0-1 točko)
3.7 Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni televizijski
program
Območje pokrivanja razpisanega radiodifuznega kanala sega v Občino Litija. Ponudnik s sedežem v Občini Litija dobi 1 točko, če ponudbi priloži zagotovilo, da občina,
v kateri ima ponudnik svoj sedež in v katero
hkrati sega območje pokrivanja razpisane
frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni televizijski 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)
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3.9 Tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega programa
Pri merilu tehnična in kadrovska usposobljenost se ločeno ocenjujeta tehnična in
ločeno kadrovska usposobljenost. Pri podmerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje televizijskega 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 televizijskega programa se ponudniku
dodeli od 0 do 3 točke glede na vrednost
tehnične opreme za produkcijo programa na
dan oddaje ponudbe. (0-6 točk)
3.10 Število potencialnih uporabnikov
– gledalcev
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim
območjem pridobili večji odstotek novih uporabnikov (gledalcev), imajo prednost pred
drugimi ponudniki. (0-1 točka)
3.11 Dosedanje izkušnje ponudnika na
področju radiodifuzije
Dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije se ocenjuje na podlagi
števila let delovanja ponudnika na področju
televizijske dejavnosti. (0-5 točk)
3.12 Trajanje (obseg) programa
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti točke sorazmerno glede na trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem
času. Ponudniki, ki imajo večje trajanje
(obseg) programa v tedenskem oddajnem

času, se ocenijo s sorazmerno večjim številom točk. (0-5 točk)
3.13 Prednostno upoštevanje programov
posebnega pomena
Pri izbiri ponudnika se prednostno upoštevajo televizijski 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 odločbe o dodelitvi statusa programa posebnega pomena 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
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
Rok za predložitev ponudb je ponedeljek 16. 4. 2007 do 14. ure. Ne glede na
način pošiljanja morajo ponudbe prispeti na
naslov agencije: Agencije 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.
Ponudbo, ki bi po pošti prispela na naslov
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agencije po izteku roka, bo agencija poslala
nazaj pošiljatelju.
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.
5. Javno odpiranje ponudb
Javno odpiranje ponudb bo potekalo na
sedežu agencije: Stegne 7, Ljubljana, v sejni sobi, dne 18. 4. 2007 ob 11. 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: Saša Gnezda,
tel. št. 01/583-63-87, elektronski naslov:
sasa.gnezda@apek.si.
8. Rok o izidu razpisa: najkasneje 8 mesecev od preteka roka za predložitev ponudb.
Agencija za pošto in elektronske
komunikacije Republike Slovenije
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-6792/07
Na podlagi 441. člena Zakona o gospodarskih družbah in 19. člena družbene pogodbe G&P Hoteli Bled sklicujeva
7. skupščino
družbenikov G&P Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.o.o.,
Cankarjeva 6, Bled
Skupščina bo 4. 4. 2007 ob 12. uri na
Bledu v prostorih restavracije Panorama
Grand hotela Toplice Bled, Cesta svobode
12, z naslednjim dnevnim redom:
Dnevni red in predlog sklepov:
1. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina se seznani, da skupščini
prisostvuje notar Vojko Pintar iz Kranja in
imenuje organe skupščine: za predsednika
skupščine se izvoli Primož Kozina, za preštevalki glasov pa Kelbl Branka in Duška
Janša.
2. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice poslovodstvu in nadzornemu
svetu.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa: skupščina sprejeme predlog poslovodstva in nadzornega sveta, da bilančni dobiček za leto 2006 v višini 1.022.866.319,13
SIT oziroma 4.184.886,99 € ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobrava delo poslovodstva in nadzornega sveta v poslovnem letu 2006 in jima podeljuje razrešnico.
3. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za
revizorja družbe za poslovno leto 2007 se
imenuje revizorska družba KPMG iz Ljubljane, Železna cesta 8a, Ljubljana.
4. Prehod nominalnih zneskov osnovnih
vložkov in osnovnega kapitala na €.
Uprava in nadzorni svet dajeta predlog
sklepa:
a) Zaradi uvedbe € se izvede prehod nominalnih zneskov osnovnih vložkov družbenikov in osnovnega kapitala družbe na
€, tako, da se ti zneski v družbeni pogodbi
nadomestijo z zneski v €.
b) Dosedanji osnovni vložki družbenikov
zaradi prehoda na € znašajo:
– osnovni vložek družbenika Andrić Aleksandar v nominalnem znesku 84.000 SIT,
kar predstavlja 0,0039% osnovnega kapitala, znaša 350,53 €;
– osnovni vložek družbenika Andrić Dejan v nominalnem znesku 84.000 SIT, kar
predstavlja 0,0039% osnovnega kapitala,
znaša 350,53 €;
– osnovni vložek družbenika Andrić Marija v nominalnem znesku 252.000 SIT, kar
predstavlja 0,0118% osnovnega kapitala,
znaša 1.051,58 €;
– osnovni vložek družbenika Andrić Radoslav v nominalnem 252.000 SIT, kar predstavlja 0,0118% osnovnega kapitala, znaša
1.051,58 €;
– osnovni vložek družbenika Belec Janez v nominalnem znesku 168.000 SIT, kar

predstavlja 0,0079% osnovnega kapitala,
znaša 701,05 €;
– osnovni vložek družbenika Bernjak Lidija v nominalnem znesku 560.000 SIT, kar
predstavlja 0,0262% osnovnega kapitala,
znaša 2.336,84 €;
– osnovni vložek družbenika Blagojević
Ruža v nominalnem znesku 490.000 SIT,
kar predstavlja 0,0229% osnovnega kapitala, znaša 2.044,73 €;
– osnovni vložek družbenika Bohinc
Emil v nominalnem znesku 266.000 SIT,
kar predstavlja 0,0124% osnovnega kapitala, znaša 1.110,00 €;
– osnovni vložek družbenika Cesar Silva
v nominalnem znesku 14.000 SIT, kar predstavlja 0,0007% osnovnega kapitala, znaša
58,42 €;
– osnovni vložek družbenika Dežman
Igor v nominalnem znesku 140.000 SIT, kar
predstavlja 0,0065% osnovnega kapitala,
znaša 584,21 €;
– osnovni vložek družbenika D.S.U. družba za svetovanje in upravljanje d.o.o. – v likvidaciji, v nominalnem znesku 82.029.200
SIT, kar predstavlja 3,83% osnovnega kapitala, znaša 342.301,79 €;
– osnovni vložek družbenika Ilič Svetlana v nominalnem znesku 84.000 SIT, kar
predstavlja 0,0039% osnovnega kapitala,
znaša 350,53 €;
– osnovni vložek družbenika Islamović
Behira v nominalnem znesku 448.000 SIT,
kar predstavlja 0,0209% osnovnega kapitala, znaša 1.869,47 €;
– osnovni vložek družbenika Klavora Boštjan v nominalnem 14.000 SIT, kar predstavlja 0,0007% osnovnega kapitala, znaša
58,42 €;
– osnovni vložek družbenika Lakota
Ana v nominalnem znesku 224.000 SIT, kar
predstavlja 0,0105% osnovnega kapitala,
znaša 934,74 €;
– osnovni vložek družbenika Luskovec
Simon v nominalnem 14.000 SIT, kar predstavlja 0,0007% osnovnega kapitala, znaša
58,42 €;
– osnovni vložek družbenika Mahić Ramiza v nominalnem znesku 504.000 SIT,
kar predstavlja 0,0236% osnovnega kapitala, znaša 2.103,15 €;
– osnovni vložek družbenika Mandič
Dragica v nominalnem znesku 448.000 SIT,
kar predstavlja 0,0209% osnovnega kapitala, znaša 1.869,47 €;
– osnovni vložek družbenika Mudrinić
Zoran v nominalnem znesku 616.000 SIT,
kar predstavlja 0,0288% osnovnega kapitala, znaša 2.570,52 €;
– osnovni vložek družbenika Pangerc
Zdenka v nominalnem znesku 798.000 SIT,
kar predstavlja 0,0373% osnovnega kapitala, znaša 3.329,99 €;
– osnovni vložek družbenika Peterlin
Anica v nominalnem znesku 56.000 SIT,
kar predstavlja 0,0026% osnovnega kapitala, znaša 233,68 €;
– osnovni vložek družbenika Sava, družba za upravljanje in financiranje d.d., Kranj v
nominalnem znesku 2.049.434.800,00 SIT,
kar predstavlja 95,80% osnovnega kapitala,
znaša 8.552.139,876 €;

– osnovni vložek družbenika Šimenc Viktorija v nominalnem znesku 28.000 SIT, kar
predstavlja 0,0013% osnovnega kapitala,
znaša 116,84 €;
– osnovni vložek družbenika Stušek
Frančišek v nominalnem znesku 1.008.000
SIT, kar predstavlja 0,0471% osnovnega kapitala, znaša 4.206,31 €;
– osnovni vložek družbenika Tahirović
Asmira v nominalnem znesku 490.000 SIT,
kar predstavlja 0,0229% osnovnega kapitala, znaša 2.044,73 €;
– osnovni vložek družbenika Ulčar Jana
v nominalnem znesku 280.000 SIT, kar
predstavlja 0,0131% osnovnega kapitala,
znaša 1.168,42 €;
– osnovni vložek družbenika Vikić Anita
v nominalnem znesku 65.333 SIT, kar predstavlja 0,0031% osnovnega kapitala, znaša
272,63 €;
– osnovni vložek družbenika Vikić Edina
v nominalnem znesku 65.333 SIT, kar predstavlja 0,0031% osnovnega kapitala, znaša
272,63 €;
– osnovni vložek družbenika Vikić Ekrem
v nominalnem znesku 65.334 SIT, kar predstavlja 0,0031% osnovnega kapitala, znaša
272,63 €;
– osnovni vložek družbenika Završnik
Gregor v nominalnem znesku 84.000 SIT,
kar predstavlja 0,0039% osnovnega kapitala, znaša 350,53 €;
– osnovni vložek družbenika Žižek Brigita v nominalnem znesku 252.000 SIT, kar
predstavlja 0,0118% osnovnega kapitala,
znaša 1.051,58 €.
c) Dosedanji osnovni kapital družbe v nominalnem znesku 2.139.318.000,00 SIT, zaradi prehoda na € tako znaša 8.927.215,82
€ in je vsota v € izračunanih vložkov.
d) Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja, se prerazporedijo v kapitalske
rezerve ali pa se pokrijejo najprej iz nevezanih rezerv iz dobička, nato iz zakonskih
rezerv in drugih vezanih rezerv iz dobička
ter nazadnje iz kapitalskih rezerv, morebitni
še obstoječi primanjkljaj pa se izkaže kot
prenesena izguba.
5. Pripojitev družbe Grand hotel Toplice
Bled d.o.o. in družbe Golf in kamp Bled d.d.
k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
Poslovodstvo družbe in nadzorni svet
dajeta predlog sklepa:
Skupščina soglaša s pripojitvijo družbe
Golf in kamp Bled d.d. in družbe Grand hotel
Toplice Bled d.o.o. k družbi G&P Hoteli Bled,
hotelirstvo in turizem, d.o.o. in daje soglasje
k pogodbi o pripojitvi družbe Golf in kamp
Bled d.d. in družbe Grand hotel Toplice Bled
d.o.o. kot prevzetih družb k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o. kot
prevzemni družbi.
Podpisana pogodba o pripojitvi v notarskem zapisu je priloga in sestavni del tega
sklepa.
6. Povečanje osnovnega kapitala družbe.
Poslovodstvo družbe in nadzorni svet
dajeta predlog sklepa:
Osnovni kapital družbe G&P Hoteli
Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o. se za-
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radi združitve s pripojitvijo družbe Golf in
kamp Bled d.d. in družbe Grand hotel Toplice Bled d.o.o. kot prevzetih družb k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem,
d.o.o. kot prevzemni družbi z dosedanjega
zneska 8.927.215,82 € poveča za znesek
2.505.029,33 € tako, da povečani osnovni
kapital znaša 11.432.245,15 €.
Znesek za katerega se je povečal osnovni kapital pridobijo družbeniki in delničar prevzetih družb v zameno za njihove poslovne
deleže in delnice prevzetih družb v skladu
s pogodbo o pripojitvi družbe Golf in kamp
Bled d.d. in družbe Grand hotel Toplice Bled
d.o.o. kot prevzetih družb k družbi G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o. kot
prevzemni družbi.
7. Sprememba firme, skrajšane firme in
dejavnosti družbe.
Poslovodstvo družbe in nadzorni svet
dajeta predlog sklepa:
Spremeni se firma družbe, ki po novem
glasi: Sava Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
Spremeni se skrajšana firma družbe in je
odslej: Sava Hoteli Bled, d.o.o.
Dejavnost družbe se razširi z dejavnostmi po predlogu poslovodstva.
8. Imenovanje članov nadzornega sveta.
Nadzorni svet daje predlog sklepa:
Za mandatno obdobje štirih let s pričetkom z dnem 26. 8. 2007, se za člane nadzornega sveta imenujejo Vincenc Perčič, Iva
Žagar in Miran Hude.
Skupščina odloči, da znašajo neto zneski
sejnine za vsako sejo za člana nadzornega
sveta 250 € in za predsednika nadzornega
sveta 400 €.
9. Sprejem nove družbene pogodbe
družbe.
Poslovodstvo družbe in nadzorni svet
dajeta predlog sklepa:
Sprejme se nova družbena pogodba s
katero se nadomesti dosedanja družbena
pogodba družbe G&P Hoteli Bled, hotelirstvo in turizem, d.o.o.
Nova družbena pogodba začne veljati z
dnem vpisa priglasitve v sodni register.
Gradivo za skupščino je na vpogled vsak
delovni dan, razen sobot in nedelj, v tajništvu družbe Cankarjeva 6, Bled, od 9. do 11.
ure pri Miri Pangerc.
Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo družbeniki, ki sami ali preko

svojih pooblaščencev najavijo družbi svojo
udeležbo na skupščini vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine.
G&P Hoteli Bled
direktorica Lidija Dokl
direktor Andrej Šprajc
Št. 7/2007
Ob-7147/07
Na podlagi 295. člena ZGD-1 uprava
delniške družbe Ljubljanski geodetski biro
d.d., sklicuje
12. skupščino
delniške družbe LGB
ki bo dne 18. 4. 2007 ob 12. uri v prostorih Svetovnega slovenskega kongresa,
Cankarjeva cesta 1/IV, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnega predsedstva.
Predlog sklepa: izvoli se predsednik
skupščine in dva preštevalca glasov po predlogu uprave.
Predsednik skupščine: odv. Stojan Zdolšek.
Overovatelja: Aleksander Parkelj in Saša
Čeh Krelj,
Notar: Bojan Podgoršek.
2. Sprejem revidiranega letnega poročila
za leto 2006.
Predlog sklepa: sprejme se revidirano
letno poročilo za leto 2006.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi družbe.
Predlog sklepa: višina bilančnega dobička na dan 31. 12. 2006 znaša 139,409.000
SIT ali 581.743,45 euro in se razdeli:
1,688.383,62 SIT ali 7.045,50 euro za
dividende delničarjem iz dobička preteklih
let;
137,720.616,38 SIT ali 574.697,95 euro
ostane nerazporejen.
Vrednost dividende po delnici znaša 0,35
euro v bruto znesku.
Skupščina podeljuje razrešnico upravi za
poslovno leto 2006.
4. Preračun osnovnega kapitala in uvedba kosovnih delnic družbe LGB d.d.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se preračuna v euro in znaša 86.902,80
euro. Nominalni znesek ene delnice tako
znaša 4,17 euro. Razlika iz preračunavanja
v znesku 60,98 euro se prerazporedi v kapitalske rezerve.
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Uvedejo se kosovne delnice tako, da
se 20.840 delnic v nominalni vrednosti
4,17 euro preoblikuje v 20.840 kosovnih
delnic.
5. Povečanje osnovnega kapitala družbe
LGB d.d.
Predlog sklepa: osnovni kapital družbe
se poveča s preoblikovanjem drugih rezerv
iz dobička, v osnovni kapital od dosedanjega zneska 86.902,80 euro za 17.297,20
euro tako, da znaša 104.200 euro.
Pripadajoči znesek ene kosovne delnice
tako znaša 5 euro.
Vrednost kapitala se poveča brez izdaje
novih kosovnih delnic.
Postavke lastnega kapitala, ki se preoblikujejo v osnovni kapital so izkazane v letni
bilanci stanja na dan 31. 12. 2006.
Z vpisom sklepa o povečanju osnovnega
kapitala v register je osnovni kapital povečan.
6. Sprejem sprememb Statuta družbe
LGB d.d.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe Statuta družbe LGB d.d. v predlagani
obliki.
7. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: za pregled poslovanja
družbe za leto 2007 skupščina imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Constantia plus
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino bo na vpogled delničarjem na sedežu družbe, vsak delovnik
od 14. do 15. ure od dneva objave skupščine, sklepi skupščine pa tudi na spletni
strani družbe.
Delničarji lahko v tednu dni po objavi
sklepov in gradiva za skupščino podajo predloge za dopolnitev dnevnega reda, oziroma
nasprotne predloge k predlaganim sklepom.
Skladno z 300. členom ZGD-1 morajo biti
predlogi pisni in utemeljeni.
Delničarji morajo svojo udeležbo in s
tem glasovalno pravico za skupščino prijaviti vsaj tri dni pred skupščino, na sedežu
družbe.
Na skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih
točkah dnevnega reda.
Pooblaščenci morajo imeti s seboj pisna
pooblastila, ki morajo vsebovati ime in priimek, naslov pooblastitelja in pooblaščenca,
kraj in datum ter podpis pooblastitelja.
Uprava LGB d.d.
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Zavarovanja terjatev
SV 208/07
Ob-7360/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 208/07 z dne 9. 3. 2007, je bil poslovni
prostor v objektu SPB 1, Lamela F, v izmeri
31,28 m2, ki se nahaja v stanovanjsko-poslovni stavbi na naslovu Ljubljanska cesta
90, Domžale in stoji na parc. št. 3885/4, k.o.
Domžale, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v Domžalah, last zastavitelja Boštjana
Zupančiča, Novo Polje XIV 5 A, Ljubljana
- Polje, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 5. 4. 2006, sklenjene z Mihom Žnidarjem kot prodajalcem, zastavljeno v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem
v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična št.
2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 104.000 EUR, s pripadki.
SV 9/2007
Ob-7364/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Branke Bradeško
iz Tržiča, opr. št. SV 9/2007 z dne 8. 3.
2007, je bilo stanovanje z identifikacijsko
številko 2100-2046)-1, v izmeri 60,45 m2,
ki se nahaja v stanovanjskem objektu na
naslovu Kranj, Zlato Polje 3 F, stoječem na
parc. št. 454/82 k.o. Kranj, in parkirno mesto
št. 14 s parc. št. 454/63 v izmeri 12 m2 k.o.
Kranj, vse last zastaviteljev Lucije Zmagaj
in Boštjana Jeraja, oba stanujoča Verje 39a,
Medvode, vsakega do ½ celote, za zavarovanje denarne terjatve v znesku CHF =
104.405,28, preračunan v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan
izplačila kredita, skupaj z obrestmi po obrestni meri 12 mesečni Libor CHF + 1,15%
letno, ki ob sklenitvi te listine znaša 3,635%
in se spreminja vsakega 1. 1. in 1. 7. v letu
po metodi T-2 v rokih in na način, določen v
sklepu o obrestnih merah banke, z eventualnimi zamudnimi obrestmi, s pripadajočimi
stroški in nadomestili, zapadlostjo kredita v
300 zaporednih mesečnih anuitetah, pri čemer zadnja anuiteta zapade v plačilo 28. 2.
2032, kot to izhaja iz pogodbe o dolgoročnem kreditu št. 515-53-20603061 z dne 8. 3.
2007, do dolžnice Lucije Zmagaj, Verje 39a,
Medvode, zastavljena v korist upnice Volksbank Ljudska stranka d.d. Dunajska 128a,
1000 Ljubljana, matična številka 5496527.
SV 237/07
Ob-7368/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 237/07 z dne 7. 3.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje v izmeri 97,52 m2, v 1. nadstropju stanovanjske
hiše v Mežici na naslovu Polena 10, ki stoji
na parc. št. 882, vpisane v zemljiški knjigi
Okrajnega sodišča v Slovenj Gradcu, vl. št.
318 k.o. Mežica, last osebe z imenom Shaip
Dakaj, na podlagi kupne pogodbe za stanovanje z dne 24. 1. 2003, opr. št. SV 39/03,
sklenjene s prodajalko Marjeto Loibner, zastavljena za zavarovanje terjatve v višini
215.000 EUR, z obrestmi po obrestni meri 6
mesečni Euribor, povečan za 1,30 odstotne
točke p.a., z dobo odplačila v 60 mesečnih
anuitetah, pri čemer prva anuiteta zapade
v plačilo 13. 4. 2007, zadnja anuiteta pa

dne 15. 3. 2012, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, določeni
v 7. členu pogodbe, z možnostjo predčasne zapadlosti terjatve, kot je določeno v
9. členu pogodbe ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve, skupaj z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega zapisa, vse v korist zastavne upnice Abanka Vipa d.d., Slovenska
c. 58, Ljubljana, matična številka 5026024,
vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 210/07
Ob-7369/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 210/07, DK 16/07, z dne
5. 3. 2007, je bilo dvoinpolsobno stanovanje
št. 7 v drugem nadstropju v izmeri 71,24 m2
in s shrambo v kleti na naslovu Matije Tomca 2, Domžale, ki stoji na parc. št. 3894/3,
3906/2 in 3907/3, vse k.o. Domžale ter last
zastavitelja Adrović Damira do celote, zastavljeno v korist SKB banke d.d., Ljubljana,
Ajdovščina 4, matična številka 5026237, za
zavarovanje terjatve v višini 70.000 EUR
s pp.
SV 149/2007
Ob-7371/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 149/2007 z dne 8. 3.
2007, je bilo trisobno stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 81,30 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Kidričeva cesta 12, Kranj, ki stoji na parc. št.
886/1, vpisani pri vl. št. 2101 k.o. Kranj, last
zastaviteljev Majde Kern, Cesta na Svetje
7, Medvode in Matjaža Kerna, Cesta na
Svetje 7, Medvode, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalcem Slavimirjem Zdravkovićem,
Koroška cesta 53, Kranj, zastavljeno v korist
zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 54.320,25 CHF, z
obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor
+ 1,90% letno ter z zapadlostjo glavnice na
dan 28. 2. 2027.
SV 150/2007
Ob-7372/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 150/2007 z dne 8. 3.
2007, je bilo trisobno stanovanje št. 4, v
skupni izmeri 81.30 m2, v drugem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Kidričeva cesta 12, Kranj, ki stoji na parc. št.
886/1, vpisani pri vl. št. 2101 k.o. Kranj, last
zastaviteljev Majde Kern, Cesta na Svetje
7, Medvode in Matjaža Kerna, Cesta na
Svetje 7, Medvode, vsakega do ene polovice, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
s prodajalcem Slavimirjem Zdravkovićem,
Koroška cesta 53, Kranj, zastavljeno v korist
zastavne upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d.,
s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 54.320,25 CHF, z
obrestno mero v višini 6-mesečni CHF Libor
+ 1,90% letno ter z zapadlostjo glavnice na
dan 28. 2. 2027.

SV 37/07
Ob-7373/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Puppis iz
Ljubljane, opr. št. 37/07 z dne 8. 3. 2007, je
bilo trisobno stanovanje št. 39 v VI. etaži,
s površino 76,36 m2, ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Ulica Metoda
Mikuža 20, Ljubljana, stoječi na parc. št.
1293/10, parc. št. 1293/12, parc. št. 1293/8
k.o. Bežigrad (objekt blok – lamela št. 1 6,
lokacija BS 2/2 Rapova jama), ki je last Marije Varoga, EMŠO 2209949505387, Ulica
Metoda Mikuža 20, Ljubljana in Matjaža Varoga, EMŠO 2602942500790, Ulica Metoda Mikuža 20, Ljubljana, po nedoločenih
deležih na podlagi soinvestitorske pogodbe
št. 20/83 z dne 30. 8. 1983 in dodatka k soinvestitorski pogodbi z dne 6. 10. 1983, zastavljeno v korist upnika Avto moto društvo
Kranj, Koroška cesta 53 /d, 4000 Kranj, MŠ
5149614, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 85.000 € s pripadki.
SV 174/07
Ob-7374/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 174/07 z dne 8. 3. 2007,
je bilo stanovanje št. 45, ki se nahaja v
7. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta Cirila Tavčarja 3 B, stoječe na parc. št. 533/43 k.o. Jesenice, v
skupni izmeri 69,28 m2, last zastaviteljice
Maje Berlisk, na podlagi pogodbe št. ISP
980/93-O o prodaji stanovanja z dne 4. 10.
1993, zastavljeno v korist upnice Posojilnica
- Bank Borovlje - Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650,
Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 88.000 EUR s pripadki.
SV 399/2007
Ob-7375/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 399/2007 z dne 7. 3.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št. 9,
ki leži v 1. nadstropju objekta »B3«, Zemljičeva ulica 24, v izmeri 31,05 m2 in pomožni
prostor – shramba številka 9-B3, ki leži v
kleti objekta »B3« v izmeri 3 m2, pripisanem
pri podvložku katastrska občina Pobrežje,
ki leži v stanovanjskem objektu, zgrajenem
na parceli številka 2430/2, katastrska občina Pobrežje in je last dolžnika in zastavitelja Osvald Janka, EMŠO 0207953500292,
stanujočega Maribor, Ulica Štravhovih 039,
do celote, zastavljena v korist upnice Steiermärkische Bank und Sparkassen AG,
Sparkassenplatz 004, A-8011 Graz, Avstrija, identifikacijska št. 1900773, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.000 EUR
s pripadki.
SV 89/07
Ob-7396/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 89/07 z dne 9. 3. 2007,
sta nepremičnini, enosobno stanovanje št.
8, v skupni izmeri 31,02 m2 in enosobno
stanovanje št. 9, v skupni izmeri 31,66 m2,
obe v II. nadstropju večstanovanjske hiše v
Mariboru, Slomškov trg 14, stoječe na parc.
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št. 1579, k.o. Maribor-Grad, ki sta do celote
last Aleksandre Konjiček, stan. Slomškov trg
14, Maribor, zastavljeni v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg. zadruga z omejeno
odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica,
Republika Avstrija, 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnice Aleksandre
Konjiček, stan. Slomškov trg 14, 2000 Maribor, v višini 10.000 EUR s pripadki.
SV 92/07
Ob-7397/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 92/07 z dne 9. 3. 2007,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št.
13 v skupni izmeri 52,58 m2, s pripadajočo
kletno shrambo, ki se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ulica
bratov Greifov 30, k.o. Pobrežje, in ki je do
celote last Romana Kaučiča, stan. Valesova
ulica 24, Maribor, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 24. 1. 2003, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg.
zadruga z omejenim jamstvom, Republika
Avstrija, id. št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika Romana Kaučiča,
stan. Valesova ulica 24, Maribor, v višini
39.500 EUR s pripadki.
SV 214/07
Ob-7398/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz Ljubljane, Tržaška cesta 2, opr. št.
SV 214/07 z dne 13. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 56 v V. nadstropju stanovanjskega
bloka v Ljubljani, na naslovu Glavarjeva
47, v izmeri 64,45 m2, ki sestoji iz dveh
sob, kabineta, kuhinje, sanitarij, balkona
in drugih prostorov, stoječega na parc. št.
13/21, 13/22, 33/14 in 36/2 vse k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega sodišča v
Ljubljani, last zastavitelja Alojzija Kališčarja
iz Ljubljane, Glavarjeva ulica 47, na podlagi prodajne pogodbe št. 362– 274/ 90,
sklenjene dne 16. 1. 1992, med Republiko
Slovenijo kot prodajalko ter Alojzijem Kališčarjem kot kupcem, zastavljeno v korist
upnice Banke Sparkasse d.d., s sedežem
v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična št.

2211254, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 295.000 EUR, s pripadki.
SV 317/07
Ob-7405/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora, opr. št. SV 317/07 z dne 13. 3.
2007, je bila:
nepremičnina – stanovanje z identifikacijsko št. 0636-01221-001 – stanovanje št.
1, na naslovu Cesta v Rošpoh 72, 2351
Kamnica, v skupni izmeri 75,81 m2, ki se
nahaja v stavbi z identifikacijsko številko
0636-01221, na parc. št. 173/38, k.o. Kamnica, s pripadajočim atrijem v izmeri 93 m2,
stoječim na parc. št. 173/59, k.o. Kamnica in
dvema parkirnima prostoroma na parc. št.
173/61 in parc. št. 173/62, v skupni izmeri
28 m2, prav tako k.o. Kamnica,
in kar vse je zastavitelj Majcen Benjamin kot kupec pridobil na podlagi prodajne
pogodbe št. 18/1 z dne 6. 2. 2007 ter pripadajočega zemljiškoknjižnega dovolila z
dne 13. 3. 2007, kar vse je sklenil oziroma
pridobil od družbe prodajalke – Gaj Maribor
d.o.o., matična številka 2170809, zastavljena v korist banke – upnice Banke Celje d.d.
Bančna skupina Banke Celje, s sedežem na
naslovu Vodnikova 2, 3000 Celje, matična
številka 5026121,
– za zavarovanje neposredno izvršljive
upničine denarne terjatve v višini 65.000
EUR s pripadki in spremenljivo referenčno
obrestno mero Euribor 6M – šestmesečni
Euribor s pribitkom v višini 1,60% letno in
kateri je ves čas trajanja kreditnega razmerja fiksen, z ostalimi pogoji, določenimi v pogodbi o stanovanjskem kreditu št.
375-63756381941530 in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan 31. 3.
2022
– in za zavarovanje neposredno izvršljive upničine denarne terjatve v višini 32.500
EUR s pripadki in spremenljivo obrestno
mero, ki je sestavljena iz temeljne obrestne
mere, ki jo objavlja Statistični urad republike
Slovenije in znaša trenutno 2,38% letno ter
pribitka v višini 2,45% letno, z ostalimi pogoji, določenimi v pogodbi o stanovanjskem
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kreditu št. 63756381941627 in z zapadlostjo zadnje anuitete kredita v plačilo na dan
31. 3. 2017.
SV 218/07
Ob-7501/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 218/07 z
dne 14. 3. 2007, je bilo štirisobno stanovanje v skupni izmeri 115,70 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Dunajska
41, Ljubljana, stoječe na parc. št. 2062/1
k.o. Bežigrad, zemljiške knjige Okrajnega
sodišča v Ljubljani, last zastaviteljice Jasne
Milinković, Dunajska cesta 41, Ljubljana,
na podlagi prodajne pogodbe z dne 12. 12.
2005, sklenjene z Natalijo Brišček kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice Banka
Sparkasse d.d., s sedežem v Ljubljani, Cesta v Kleče 15, matična številka 2211254, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 37.700
EUR, s pripadki.
SV 355/07
Ob-7502/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz
Maribora, opravilna številka SV 355/07 z
dne 14. 3. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 20 v četrtem nadstropju,
s pripadajočim enako oštevilčenim kletnim
prostorom, v skupni izmeri 69,79 m2, v stavbi na naslovu Ulica Staneta Severja 7, 2000
Maribor, zgrajeni na parceli številka 1621/1
katastrska občina Spodnje Radvanje, last
dolžnika – zastavitelja Nebojše Krasića, rojenega 15. 4. 1975, stanujočega Ljubljanska
ulica 94 C, 2000 Maribor, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 2. 2007,
sklenjene med njim kot kupcem ter med
Šimetom Uremović in Jožefo Uremović kot
prodajalcema, zastavljena v korist upnice
Nove kreditne banke Maribor d.d., s sedežem Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor,
matična številka 5860580, za zavarovanje
denarne terjatve do dolžnika – zastavitelja
Nebojše Krasića v višini 44.183 EUR s pripadki ter z zapadlostjo v roku najkasneje do
vključno 17. 3. 2032 oziroma z zapadlostjo
na dan odpoklica upnice.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 69/2006

Os-7218/07
Popravek
V stečajnem postopku nad dolžnikom Trbušič Mijo s.p. Avtoprevozništvo, Ulica Staneta Rozmana 6, Murska Sobota, objavljenem v Uradnem listu RS, št 21 z dne 9. 3.
2007, St 69/2006, Os-5910/07, se podpis na
koncu objave pravilno glasi:
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 26. 2. 2007
Uredništvo
St 23/2007
Os-6892/07
To sodišče je s sklepom St 23/2007 dne
7. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Avtobiro B Trgovina in storitve d.o.o., Smlednik, Valburga 46d, matična številka: 5419034, številka dejavnosti
50.102, davčna številka: 22103732, vložna
številka: 10857100.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 6. 2007 ob 13. uri v razpravni dvorani
št. IV, Oddelka za gospodarsko sodstvo na
Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2007
St 217/2006
Os-6893/07
To sodišče je s sklepom St 217/2006
dne 7. 3. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Bobcot Gradbeno podjetje
d.o.o., Kašeljska c. 48, Ljubljana – Polje,
matična številka: 5604770, davčna številka:
68320086.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Nataša Gibičar Toš iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.

Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 6. 2007 ob 10. uri v razpravni dvorani št. V, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 7. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2007
St 12/96
Os-6894/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika ČIB Konfekcija Bovec
d.d., Bovec – v stečaju, Industrijska cona
2, 5230 Bovec (skrajšano ČIB Bovec d.d.,
Bovec – v stečaju) zunaj naroka 6. 3. 2007
sklenilo:
Stečajno upraviteljico Vido Mali Lemut,
odvetnico iz Ajdovščine, Tovarniška cesta
2a, se odstavi.
Za stečajno upraviteljico se postavi Ksenijo Toplikar Zorn, Obmejna cesta 58, Vrtojba, Šempeter pri Gorici.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 3. 2007
St 11/2007
Os-6895/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 11/2007,
z dne 6. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Dimovski Dušan s.p. – Zaključna gradbena dela, Finžgarjeva ulica 18,
Ptuj, matična številka 145771300, davčna
številka 79248683, šifra dejavnosti 45.441,
vendar ga ni izvedlo, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom Dimovski Dušan
s.p. – Zaključna gradbena dela, Finžgarjeva
ulica 18, Ptuj, takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 6. 3. 2007
St 35/2005
Os-6974/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 35/2005 sklep z dne 5. 3. 2007:
1. Stečajni postopek nad stečajno maso
dolžnika: Jereb Trgovina-inženiring-sistem d.o.o., Obrtniška 5, Ljubečna (matična številka: 50704537, ID št. za DDV:
SI91467292), se zaključi v skladu z dol. 169.
členom ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se obvesti
o zaključku stečajnega postopka zoper stečajno maso dolžnika: Jereb, Trgovina-inženiring-sistem d.o.o., Obrtniška 5, Ljubečna
(matična številka: 50704537, ID št. za DDV:
SI91467292) pristojni sodni register.
Okrožno sodišče v Celju
dne 5. 3. 2007

St 40/2006
Os-6975/07
1. Stečajni postopek nad dolžnikom
Viro, podjetje za trgovino in storitve
d.o.o., Lesce, Taleška 3, Lesce, matična
št.: 5727936, davčna št.: 82842582, šifra
dejavnosti 52.120, se začne in se takoj zaključi.
2. Morebitno premoženje stečajnega dolžnika se bo uporabilo v skladu z določilom
petega odstavka 99. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji.
3. Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 3. 2007
St 226/2006
Os-6976/07
To sodišče je s sklepom St 226/2006 dne
5. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Psaltirov Dimitrij s.p., Žibertova
1, Ljubljana, matična številka 5414900000,
davčna številka 45781729.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Vida
Gaberc, odvetnica iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v register samostojnih podjetnikov.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% 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 4. 6. 2007 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. V/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2007
St 19/2007
Os-6977/07
To sodišče je s sklepom St 19/2007
dne 5. 3. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom M.G.M. Proizvodnja in turizem d.o.o., Slovenska 56, Ljubljana,
matična številka 5665434, davčna številka
29648785.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik 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 158,57 EUR ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali
poslati original dokazila o plačilu sodne takse
na transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 4. 6. 2007 ob 12.10 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 5. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2007
St 172/2000
Os-6978/07
To sodišče je s sklepom St 172/2000
dne 2. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Angora d.o.o. – v stečaju,
Cesta v Mestni log 55, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 3. 2007
St 57/98
Os-6980/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Gostinstvo Čučnik d.o.o. – v
stečaju, Murgle 95 c, Ljubljana, ki se vodi
pod opr. št. St 57/98, razpisuje 3. narok za
preizkus prijavljenih terjatev za dne 23. 4.
2007 ob 12. uri v razpravni dvorani št. V,
tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 7. 3. 2007
St 118/2006
Os-6981/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 118/2006 dne 5. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom ECM
Ekonomski center Maribor, arhiviranjemikrofilm, svetovanje, storitve in trgovina d.o.o., Razlagova ulica 22, Maribor.
Šifra dejavnosti: 73.201 davčna številka:
88962253 matična številka: 5221374.
Odslej firma glasi ECM Ekonomski center Maribor, arhiviranje-mikrofilm, svetovanje, storitve in trgovina d.o.o., Razlagova
ulica 22, Maribor – v stečaju.
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 odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 5. 2007 ob 9. uri v sobi 253/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 5. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 5. 3. 2007
St 62/99
Os-6982/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 62/99
z dne 7. 3. 2007 zaključilo stečajni posto-

pek nad stečajno maso podjetja Splošna
stavbena družba Storitve in trgovina d.d.
– v stečaju, Maribor, Zagrebška 20, ker
so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2007
St 11/96
Os-6983/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Agro Trade izvoz - uvoz - nabava
in prodaja živine, Dokležovje d.o.o. – v
stečaju, (matična številka 5627397, davčna številka 57976961), se v skladu s prvim odstavkom 169. člena Zakona o prisilni
poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 2007
St 58/2004
Os-6984/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika W. A. Gostilna »Ob gozdu« Horvat
Alexandra s.p. Andrejci 24/a – v stečaju,
se iz razloga drugega odstavka 99. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, zaključi.
Premoženje se uporabi za poravnavo
stroškov stečajnega postopka.
Zoper sklep se lahko upniki pritožijo v 15
dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 5. 3. 2007
St 18/2006
Os-6985/07
To sodišče je na seji senata dne 5. 3.
2007 pod opr. št. St 18/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom AvtoBH Trgovina, servis in prevozi, d.o.o.,
Podbevškova ulica 6/a, Novo mesto, matična št. 1121979, šifra dejavnosti 50.102, se
začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avto-BH Trgovina, servis in prevozi, d.o.o.,
Podbevškova ulica 6/a, Novo mesto, izbriše
iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 5. 3. 2007
St 28/2006
Os-6986/07
To sodišče je dne 5. 3. 2007 s sklepom
opr. št. St 28/2006 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Zoomy storitveno
podjetje d.o.o., Osojnikova cesta 9, Ptuj
– v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 5. 3. 2007
St 20/2006
Os-6987/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
20/2006, z dne 6. 3. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Homc
trgovsko, proizvodno in obrtno podjetje
d.o.o., Prevalje, Pod gonjami 23, matična
številka 5774985, davčna št. 13392034.
Odslej firma glasi: Homc trgovsko, pro
izvodno in obrtno podjetje d.o.o. – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Radovan Triplat iz Kotelj 94, Kotlje.
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III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi listinami. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR) in največ 2000 točk (158,60 EUR) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR
za pravne osebe št.: 01100-8450087424
(sklic na št. 11 42250-7110006) za fizične
osebe št. 01100-8450087521 (sklic na št.
11 42250-7110006).
IV. Dolžnike pozivamo naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. I. narok za preizkus terjatev bo dne
6. 6. 2007, ob 9. uri v sobi št. 38, tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 6. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 6. 3. 2007
St 1/2007
Os-7206/07
I. Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnico Nova oprema Tovarna oblazinjenega pohištva d.d., Pod gradom 4,
Slovenj Gradec, matična številka 5039185,
davčna številka SI 22706267.
II. Odredi se imenovanje upniškega odbora v sestavi:
– Republika Slovenija, Ministrstvo za
finance Ljubljana, ki jo zastopa Državno
pravobranilstvo RS Zunanji oddelek v Mariboru,
– Tom Oblazinjeno pohištvo, proizvodnja
oblazinjenega pohištva in druge tekstilno
konfekcijske opreme d.o.o., Stari trg 36,
8230 Mokronog,
– Visteam proizvodnja in trgovina Črnomelj d.o.o., Belokranjska cesta 40, 8340
Črnomelj,
– Koroški Holding d.o.o., družba za ustanavljanje in upravljanje podjetij d.o.o., Pod
gradom 4, 2380 Slovenj Gradec,
– Jurij Hafner, Čečovje 51, Ravne na Koroškem, predstavnik sveta delavcev.
III. Za upravitelja prisilne poravnave se
določi Miran Kos, univ. dipl. iur., Koroška c.
14, Ravne na Koroškem.
IV. Upniki lahko prijavijo svoje terjatve, ki
so nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča, poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili, in sicer v 30 dneh po objavi tega
oklica ter jo morajo kolkovati z 2% sodno
takso od višine prijavljene terjatve, vendar
najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika,
pravno podlago terjatve in njeno višino, ter
dokaze o obstoju terjatve.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatev v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(9. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti (pogodbene in zamudne), obračunane
do dneva začetka postopka prisilne poravnave.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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Terjatve lahko prijavijo tudi tisti upniki,
katerih terjatve so nastale po začetku postopka prisilne poravnave na podlagi pravnih poslov, potrebnih, da je dolžnik med
postopkom prisilne poravnave nadaljeval
s proizvodnjo in upniki, ki so se s posebno
pogodbo, sklenjeno z dolžnikom, zavezali
te terjatve zamenjati za delnice oziroma
deleže, pod pogojem, da bo prisilna poravnava potrjena. Ti upniki prijavijo terjatve v
roku 5 dni po sklenitvi pogodbe o konverziji
terjatve v delnice oziroma deleže, vendar
najkasneje do začetka naroka za prisilno
poravnavo.
Upnike opozarjamo, da lahko vložijo pisni ugovor zoper prijavljene terjatve drugih
upnikov, in sicer v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatve.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 9. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 9. 3. 2007
St 31/2005
Os-7207/07
To sodišče je v stečajni zadevi pod opr.
št. St 31/2005 na seji senata dne 9. 3. 2007
sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Meginc kjučavničarstvo in storitve, d.o.o.
– v stečaju, Metlika, Čurile 4, se zaključi.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik Meginc ključavničarstvo in storitve,
d.o.o. – v stečaju, Metlika, Čurile 4, izbriše
iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 9. 3. 2007
St 12/2006
Os-7208/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2006 z dne 8. 3. 2007 začelo skrajšani
stečajni postopek nad dolžnico Nevija Sosič s.p. Finančno-komercialni consulting
»Nevija«, Gradišče 12, Sežana, matična
številka 1416049, šifra dejavnosti J 65.210.
2. V stečajnem postopku se bo za dolžnico uporabljala firma Nevija Sosič s.p. Finančno-komercialni consulting »Nevija« – v
stečaju, Gradišče 12, Sežana.
3. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Samo Hladnik, Rozmanova 4, Koper.
4. Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do dolžnice.
6. Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 6.
2007 ob 8.30 v sobi št. 130/I tukajšnjega
sodišča.
7. Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega
sodišča dne 8. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2007
St 7/2007
Os-7209/07
I. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Brivsko frizerski salon Olga Volmajer s.p., Meljska c. 63, Maribor – v
stečaju se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
II. V stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom Brivsko frizerski salon Olga Vol-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
majer s.p., Meljska c. 63, Maribor – v stečaju, se I. narok za preizkus upniških terjatev
za dne 14. 5. 2007 ob 9.30 v sobi št. 253/II
prekliče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 8. 3. 2007

Izvršbe
In 2003/00077
Os-5380/07
Z rubežnim zapisnikom z dne 21. 2.
2007, v izvršilni zadevi In 2003/00077, ki ga
je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je bil
opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 10 v izmeri 66,46 m2 in se nahaja
v III. nadstropju stanovanjskega bloka na
naslovu Prežihova ul. 15 v Brežicah. Stavba
z oznako ID 156 stoji na parc. št. 38/10, št.
z.k. vložka 277, k.o. Brežice.
Okrajno sodišče je dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, v korist upnika Intermarket Commerce d.o.o., Tovarniška c. 10, Brežice.
In 2006/00068
Os-36755/06
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 28. 11. 2006, opr. št. In 2006/00068,
je bil dne 18. 12. 2006 opravljen rubež dvosobnega stanovanja št. 24, v V. etaži večstanovanjske stavbe na naslovu Naselje heroja
Maroka 16, v Sevnici, v izmeri 45,27 m2 in
neto izmeri 43,10 m2.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 19. 12. 2006
Z 06/00034
Os-2404/07
Na podlagi sklepa o zavarovanju Okrajnega sodišča v Slovenski Bistrici, opr. št.
Z 06/00034 z dne 7. 12. 2006, je bila na
stanovanju št. 1, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Prešernova cesta 27,
Oplotnica, v skupni izmeri 55,38 m2, katerega lastnik je dolžnik na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 4/93 z dne 15. 10. 1993, sklenjene
z Lesno industrijskim podjetjem Stavbno
pohištvo Oplotnica d.o.o., kot prodajalcem
in dolžnikom kot kupcem, ustanovljena zastavna pravica v korist upnice Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Mariboru, zaradi zavarovanja denarne terjatve 1,272.349,92 SIT
s pripadki.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 24. 1. 2007
In 06/00057
Os-151/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Šmarju pri Jelšah z dne 21. 4.
2006, opr. št. In 06/00057, je bil dne 13. 9.
2006 opravljen v korist upnice Občine Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12, Šmarje pri
Jelšah, rubež stanovanja št. 41, v drugem
nadstropju stanovanjske hiše na naslovu
Cankarjeva 5, Šmarje pri Jelšah, vpisane
pri vl. št. 362, k.o. Šmarje pri Jelšah, izmere
54,53 m2, last dolžnikov Franca in Brigite
Slatenšek, oba stanujoča Cankarjeva ul. 5,
Šmarje pri Jelšah.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 19. 12. 2006

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 3026/2006
Os-3249/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po zemljiško
knjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev Dolinšek Diane
in Dolinšek Marka, oba Groharjeva 16, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Učakar
Rženičnik, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo
lastninske pravice na enosobnem stanovanju
z balkonom, v tretjem nadstropju z oznako 20
in klet z oznako 20, na naslovu Groharjeva
16, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 1467/21,
k.o. Podgorje, na predlagatelja izdalo sklep
Dn. št. 3026/2006 z dne 18. 12. 2006, za
vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja z dne 20. 7. 1992,
sklenjene med Kemijsko industrijo Kamnik,
Fužine 9, Kamnik, kot prodajalcem in Adrovič
Demom, Groharjeva 16, Kamnik, kot kupcem, za enosobno stanovanje v stanovanjski
hiši Groharjeva 16, Kamnik, v I. nadstropju
št. 20. Stanovanje obsega kuhinjo 12,99 m2,
sobo 15,21 m2, kopalnico in WC 4,63 m2,
predsobo 3,26 m2, ložo 0,36 m2, klet 1,50 m2
in teraso 1,79 m2, skupaj 39,70 m2, za kupnino v znesku 644.223,80 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljev Dolinšek Diane in Dolinšek
Marka, oba Groharjeva 16, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 1. 2007
Dn 3169/2006
Os-3250/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Dragar Zvonke, Zikova ul. 3, ki jo zastopa odvetnik Silvester Učakar, Steletova 8/a, Kamnik,
za vknjižbo lastninske pravice na stanovanju
z oznako 12 in klet z oznako 12, na naslovu
Zikova ul. 3, Kamnik, vpisanem v podvl. št.
2802/12, k.o. Kamnik, na ime predlagateljice,
izdalo sklep Dn št. 3169/2006 z dne 18. 12.
2006 za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 13. 1. 1977 in
aneksa z dne 5. 9. 1977, sklenjene med SGP
Gradbinec v ustanavljanju Kranj, Nazorejva
1, Kranj, kot prodajalcem in Hočevar Ano, Laporje 3, Turjak ter Vesel Branko, Kranjska 4č,
Kamnik, kot kupcema, za garsonjero št. 12,
v II. nadstropju stanovanjskega bloka CD2, v
soseski BS 2, Kamnik, v izmeri 26,57 m2, v
znesku 179.030 DIN oziroma 190.746 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Zvonke Dragar, Zikova ul.
3, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 1. 2007
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Dn 1157/2003
Os-3251/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Hriberšek Boruta, Jakopičeva ulica 25, Kamnik, ki
ga zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na dvosobnem stanovanju
z balkonom in dve kleti z oznako I.N-3, ident.
št. 6, na naslovu Jakopičeva 25, Kamnik,
vpisanem v podvl. št. 1364/6, k.o. Podgorje, na ime predlagatelja, izdalo sklep Dn št.
1157/2003 z dne 19. 12. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 28. 10. 1991, sklenjene med
Stol, industrijo pohištva Kamnik, Ljubljanska
45, Kamnik, kot prodajalcem in Hriberšek
Borutom, Jakopičeva 25, Kamnik, kot kupcem, za dvosobno stanovanje v I. nadstropju sever-jug in h kateremu spada še klet ter
idealni delež v bloku v neto izmeri 53,50 m2,
za kupnino v znesku 332.081 SIT.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagatelja Hriberšek Boruta, Jakopičeva
ulica 25, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 1. 2007
Dn 3027/2006
Os-3253/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljev Sušnik Marije in Sušnik Dušana, oba Kajuhova pot 10, Kamnik, ki ju zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova 8/a,
Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na
dvosobnem stanovanju z balkonom v prvem
nadstropju z oznako 5 in klet z oznako 5, na
naslovu Kajuhova pot 10, Kamnik, vpisanem
v podvl. št. 2795/5 k.o. Kamnik, na ime predlagateljev izdalo sklep Dn št. 3207/2006 z
dne 18. 12. 2006, za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, pogodbe št. 581/74 o nakupu
stanovanja kot posameznega dela stavbe z
dne 8. 5. 1974, sklenjene med SGP Graditelj
Kamnik, Maistrova 7, Kamnik, kot prodajalcem in Industrijskim podjetjem Alprem Kamnik, kot kupcem, za dvosobno stanovanje
5/II. nadstropje, v stanovanjskem objektu
oziroma stanovanjskem bloku v Kamniku, stoječem na parc. št. 311/12, 311/13
in 311/18, k.o. Kamnik. Stanovanje obsega
spalnico 12,5 m2, dnevno sobo 20,2 m2, kuhinjo in jedilni kot 9,1 m2, kopalnico in WC
5,2 m2, predsobi 7,8 m2, balkon 7,8 m2 in
ozimnico 3,3 m2, skupaj 65,9 m2, za kupnino
v znesku 247.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva v korist predlagateljev Sušnik Marije in Sušnik Dušana,
oba Kajuhova pot 10, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 1. 2007

Dn 2986/2006
Os-3255/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ogrin
Barbare, Cesta treh talcev 26b, Kamnik, ki
jo zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik, Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na trisobnem stanovanju z
balkonom, v prvem nadstropju z oznako 7
in klet z oznako 7, na naslovu Kajuhova pot
10, Kamnik, vpisanem v podvl. št. 2795/7,
k.o. Kamnik, na ime predlagateljice izdalo
sklep Dn št. 2986/2006 z dne 19. 12. 2006,
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. 571/74 z dne 16. 4. 1974, sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7,
Kamnik, kot prodajalcem in Novak Vilibaldom
in Novak Mirjano, Privoz 11c, Ljubljana, kot
kupcema, za trisobno stanovanje 7/I, v stanovanjskem objektu – 11, stanovanjski blok
ob Zdravstvenem domu v Kamniku, parc. št.
311/13 in 311/18, k.o. Kamnik. Stanovanje
obsega v izmeri spalnico 11,6 m2, spalnico
13,9 m2, dnevno sobo 22,4 m2, jed. kot, kuhinjo 14,9 m2, kopalnico, WC 6 m2, predsobo
5,7 m2, balkon 10,6 m2 in ozimnico 3,3 m2,
skupaj 88,4 m2, za kupnino 336.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Ogrin Barbare, Cesta treh
talcev 26b, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 1. 2007
Dn 2987/2006
Os-3257/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Borovnjak Ivanke, Groharjeva 16, Kamnik, ki jo
zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na garsonjeri z balkonom, v četrtem nadstropju z oznako 27 in klet z oznako 27, na naslovu Groharjeva 16, Kamnik,
vpisani v podvl. št. 1467/28, k.o. Podgorje,
na ime predlagateljice izdalo sklep Dn št.
2987/2006 z dne 19. 12. 2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 319/83 z dne 28. 3. 1983,
sklenjene med SGP Graditelj p.o. Kamnik,
Maistrova 7, kot prodajalcem in Pirnovar
Marijo, Pod ostrim vrhom 31 a, Trbovlje, kot
kupcem, za garsonjero z oznako 1/I V. nadstropje, severno stopnišče - stanovanjski
blok B-9 Bakovnik-jug Kamnik–Groharjeva
16, parc. št. 1251/1, 1368, 1369, k.o. Podgorje. Garsonjera obsega v izmeri predprostor 3,18 m2, kopalnico, WC 4,30 m2, kuhinjo, dnevni del 22,47 m2, klet, loggio 1,76,
skupaj 31,70 m2, za kupnino v vrednosti
948.417,10 DIN;
– menjalne pogodbe z dne 19. 12. 1983,
sklenjene med Mojco Križnik-Repotočnik,
Mucherjeva 8, Ljubljana, kot prvo pogodbeno stranko in Pirnovar Marijo, Pod ostrim
vrhom 31 a Trbovlje, kot drugo pogodbeno stranko, za stanovanje št. 38 v bloku
Primožičeva 1, kupljenega pri Staninvestu
Ljubljana, število pogodbe BS 111/1 80/81 z
dne 23. 9. 1980, skupne površine 44,40 m2
in za garsonjero z oznako 1/IV nadstropje
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stanovanjski blok B9, Groharjeva 16, Kamnik, število pogodbe 319/83 z dne 28. 3.
1983, skupne površine 31,70 m2, za znesek
– razlika v kvadraturi 400.000 DIN;
– menjalne pogodbe z dne 15. 3. 1986,
sklenjene med Zupanek Zvonko, Koblarjeva
5, Ljubljana, kot prvo pogodbeno stranko
in Mojco Križnik-Repotočnik, Mucherjeva 8,
Ljubljana, kot drugo pogodbeno stranko, za
garsonjero št. 53, tip N, v osmem nadstropju lamele 8, Mucherjeva ulica 8, v izmeri
36,05 m2 številka pogodbe L.2504 BV/GA z
dne 1. VIII. 1974 in za garsonjero št. 26, 1/IV
nadstropje, stanovanjski blok B 9, Groharjeva 16, Kamnik, menjalna pogodba 54 N z
dne 1. 2. 1984, površina 31,70 m2, za znesek – razlika v kvadraturi 380.000 DIN.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Borovnjak Ivanke, Groharjeva 16, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 30. 1. 2007
Dn 6288/2005
Os-3466/07
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagatelja Edija Santina, Ravne 18, Sveti Anton,
ki ga zastopa odv. Janja Luin, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe
lastninske pravice sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer:
– soinvestitorske pogodbe št. Ž-B1/2-4,
z dne 20. 10. 1983, sklenjene med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine
Koper, kot prodajalko in Santin Edijem ter
Santin Borisom, oba Potok 22, kot soinvestitorjema, za graditev stanovanjskega objekta
št. 2, v območju B1 soseske Žusterna III,
za zagotovitev lastništva nad garsonjero št.
10 v IV. etaži objekta št. 2, območje B1, z
balkonom v izmeri 31,16 m2 ter pripadajočo
kletjo št. 10 v I etaži,
– dodatka št. 2 k zgoraj navedeni soinvestitorski pogodbi z dne 10. 9. 1984, sklenjenim med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Koper, kot prodajalko in
Santin Edijem ter Santin Bor isom, oba Potok 22, kot soinvestitorjema,
– dodatka št 3 k zgoraj navedeni soinvestitorski pogodbi z dne 26. 10. 1994,
sklenjeni med Samoupravno stanovanjsko
skupnostjo Občine Koper, kot prodajalko in
Santin Edijem, Santin Borisom ter Santin
Slavico, vsi Potok 22, Dekani, kot soinvestitorji.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 10.E, stanovanje v izmeri 32,70 m2,
ki se nahaja na naslovu Kozlovičeva ulica 3,
vl. št. 4449/10, k.o. Semedela, last Mestne
občine Koper.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2007
Dn 3534/2006
Os-3467/07
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predla-
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gatelja Jana Mankoča, iz Kopra, ki ga zastopa odv. Tatjana Stojkovič Pavlovec,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer pogodbe o
zamenjavi stanovanj z dne 28. 4. 1988, sklenjene med Pregarc Vikom, rojenim 20. 10.
1947 ter Morgan Milanom, rojenim 17. 7.
1930, glede zamenjave stanovanj, in sicer
stanovanja v Ankaranu, na naslovu Cahova 14 ter stanovanja v Kopru, na naslovu
Resljeva 5, in sicer celotnega drugega nadstropja hiše, vpisanega v lastninskem listu
B III, k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine in pri kateri se zahteva vknjižba lastninske pravice, je v zemljiški knjigi
vpisana v vložku št. 531, list B III, celo drugo
nadstropje hiše v Kopru, Resljeva št. 5, v
večstanovanjski hiši, ki se nahaja na parceli
št. 45/1, k.o. Koper, s pripadajočim dvoriščem in potjo na tej parceli v korist osebe
z imenom: Morgan Milan od Avguština, Resljeva 5, Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine - pogodbe o zamenjavi z dne
28. 4. 1989 ter pogodbe o zamenjavi z dne
30. 4. 1993, v korist imetnika: Mankoč Jan,
Resljeva 5, Koper, EMŠO 0512954500137,
do celote.
Imetnike pravice na nepremičnini, vpisani v vložku št. 531, list B III, celo drugo
nadstropje hiše v Kopru, Resljeva št. 5, v
večstanovanjski hiši, ki se nahaja na parceli
št. 45/1 k.o. Koper, last Morgan Milana od
Avguština, 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2007
Dn 4527/2006
Os-3468/07
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljice Arete Gulič, Vojkovo nabrežje 24, ki
jo zastopa odv. Giani Flego, zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine ter vknjižbe
lastninske pravice sklenilo:
začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižne listine, in sicer prodajne
pogodbe št. 362-01-231/92 z dne 17. 2.
1993, sklenjene med Republiko Slovenijo,
kot prodajalko in Areto Gulič, rojeno 10. 3.
1921, stanujočo v Kopru, Vojkovo nabrežje
24, kot kupovalko, za dvosobno stanovanje
št. 4 v izmeri 56,99 m2, v tretjem nadstropju stanovanjskega bloka v Kopru, Vojkovo
nabrežje 24, na parceli št. 1575, vl. št. 718,
k.o. Koper.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižne listine, katere vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 14.E, stanovanje v izmeri 56,99 m2,
ki se nahaja na naslovu Vojkovo nabrežje
24, vl. št. 918/14 k.o. Koper, last Republike
Slovenije.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, v korist Arete Gulič, Vojkovo
nabrežje 24, Koper, EMŠO 1003921505356,
do celote.
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Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 14.E, stanovanje v izmeri 56,99 m2,
ki se nahaja na naslovu Vojkovo nabrežje
24, vl. št. 918/14, k.o. Koper, last Republike
Slovenije, 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.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2007
Dn 2944/2006
Os-31870/06
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Marka Markezića, 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 Jožetom Šainom, Zlato
Polje 3/c, Kranj, za garažo št. 10, v garažnem objektu, stoječem na parc. št. 454/30
in 454/34, k.o. Kranj, označene z ident. št.
10.E, vpisane v vl. št. 2481/10, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Marka Markezića in Julke Markezić, oba
Zlato Polje 3/c, Kranj, za vsakega do 1/2.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave 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 2941/2006
Os-31873/06
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Petra Rujevića, Zlato Polje 3/b, Kranj, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
27. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbinec, Kranj in kupcem Petrom
Rujevićem, Zlato Polje 3/b, Kranj, za garažo št. 2, v garažnem objektu, stoječem
na parc. št. 454/30 in 454/34, k.o. Kranj,
označene z ident. znakom 2.E, vpisanem v
vl. št. 2481/2, k.o. Kranj. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Petra Rujevića,
Zlato Polje 3/b, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave 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 3995/2004
Os-4747/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Erne Štefe, Za jezom 20, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 11. 1971,
sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Tržič in kupovalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, za enosobno stanovanje v 6. etaži večstanovanjskega
objekta na naslovu Kovorska c. 51, Tržič,
označenem z ident. št. 29.E, vpisanem v vl.
št. 1012/21, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Erne Štefe,
Za jezom 20, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini

pogodbe z dne 15. 11. 1971 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3522/2004
Os-4749/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Nataše Pižmoht, Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin, pogodbe, sklenjene
med Občino Kranj, Slovenski trg 1, Kranj,
kot prodajalko in Gradis, gradbenim podjetjem Ljubljana, kot kupcem, za stanovanje št. 21 v 4. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Ul. Gorenjskega odreda
6, Kranj in pogodbe o nakupu stanovanja
kot posameznega dela stavbe z dne 4. 8.
1976, sklenjene med prodajalcem Gradbenim podjetjem Gradis in kupovalko Natašo
Pižmoht, Stritarjeva 8, Kranj, za stanovanje št. 21, v 4. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Ul. Gorenjskega odreda
6, Kranj, označenem z ident. št. 42.E in
41.E, vpisanem v vl. št. 342/19, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Nataše Pižmoht, Ul. Gorenjskega odreda 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 4. 8. 1976 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7639/2004
Os-4754/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Tanje Medved, Vinje 8a, Dol pri Ljubljani, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, darilne pogodbe z dne 1. 5. 1992,
sklenjene med darovalko Angelo Arnež, Ul.
Tončka Dežmana 8, Kranj in obdarjenko
Tatjano Kejžar, Bertoncljeva 31, Kranj, za
stanovanje št. 6, v pritličju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Tončka Dežmana
8, Kranj, označenem z ident. št. 9.E, 10.E,
vpisanem v vl. št. 328/51, k.o. huje. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Tanje
Medved, Vinje 8/a, Dol pri Ljubljani.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 1. 5. 1992 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7501/2004
Os-4755/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ane
Zaplotnik in Božidarja Zaplotnika, oba Preska 22, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 25. 12. 1965 in aneksa z dne 29. 12.
1965, sklenjene med Peko, tovarno obutve
Tržič, kot prodajalcem in Antonom Zaplotnikom, Marijo Zaplotnik, Jano Zaplotnik, Anico
Zaplotnik ter Darkom Zaplotnikom, kot kupci, za stanovanje v 2. etaži večstanovanjske
hiše na naslovu Preska 22, Tržič, označenem z ident. št. 5.E, vpisanem v vl. št. 987/4,
k.o. Tržič. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Ane Zaplotnik, Preska 22,
Tržič, do 4/5 in Božidarja Zaplotnika, Preska 22, Tržič, do 1/5.
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Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 25. 12. 1965 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7500/2004
Os-4756/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Sabine Pinoza, Preska 22, Tržič, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 1. 8. 1967, sklenjene med prodajalci Francem Sedejem,
Anico Sedej, Vladom Sedejem, Marjanom
Sedejem, Tinko Sedej ter kupovalko Angelo
Pinoza, za stanovanje v 2. etaži večstanovanjske hiše na naslovu Preska 22, Tržič, označenem z ident. št. 6.E, vpisanem v
vl. št. 987/5, k.o. Tržič. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Sabine Pinoza,
Preska 22, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 1. 8. 1967 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7497/2004
Os-4758/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Simona Klemenčiča, Preska 21, Tržič, Andreja
Grošlja, Jarčja dolina 1, Žiri in Marka Grošlja, Selo 34, Žiri, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe z dne 25. 3. 1985, sklenjene med
prodajalko Matildo Žitnik, Preska 21, Tržič
in kupovalko Mirjano Leban, Deteljica 9, za
stanovanje v 2. etaži, s pomožnim prostorom v 1. in 3. etaži, v večstanovanjski hiši
na naslovu Preska 21, Tržič, označenem z
ident. št. 3.E, vpisanem v vl. št. 1006/5, k.o.
Tržič. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Simona Klemenčiča, Preska 21,
Tržič, do 1/2, Andreja Grošlja, Jarčja dolina
1, Žiri, do 1/4 in Marka Grošlja, Selo 34,
Žiri, do 1/4.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 25. 3. 1985 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3996/2004
Os-4763/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Občine Tržič, Trg svobode 18, Tržič,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 11. 1971, sklenjene med Splošnim
gradbenim podjetjem Tržič, kot prodajalcem in Bombažno predilnico in tkalnico
Tržič, kot kupovalko, za enosobno stanovanje v 3. etaži večstanovanjske stavbe
na naslovu Kovorska c. 51, označenem
z ident. št. 6.E in 7.E, vpisanem v vl. št.
1012/6, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Občine Tržič,
Trg svobode 18, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od

objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 15. 11. 1971 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7454/2004
Os-4767/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Slavka Knavsa, Ulica Janka Puclja 5,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, soinvestitorske pogodbe št.
163/13B-5/85 z dne 8. 7. 1985, sklenjene
med Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Kranj in soinvestitorjema Bojano
Đokovič in Nenadom Đokovičem, oba Ul.
Juleta Gabrovška 2, Kranj, za stanovanje št.
7, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Ul. Janka Puclja 5, Kranj, označenem z ident. št. 11.E in 12.E, vpisanem v vl.
št. 875/15, k.o. Klanec. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Slavka Knavsa,
Ul. Janka Puclja 5, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 8. 7. 1985 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 6884/2004
Os-4771/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Igorja Jesenovića, Ul. Tuga Vidmarja 6, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 5. 12. 1979, sklenjene med
prodajalcem SGP-Projekt Kranj, Nazorjeva
1 in kupovalko Anko Juričinec, Tomažičeva
6, Kranj, za stanovanje št. 35, v 5. nadstropju večstanovanjskega objekta Ulica Janeza Puharja 4, Kranj, označenem z ident.
št. 62.E in 61.E, vpisanem v vl. št. 339/45,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Igorja Jasenovića, Ul. Tuga
Vidmarja 6, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 5. 12. 1979 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3839/2004
Os-4776/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Saše Krančan, Vrečkova ulica 3, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2.
1975, sklenjene med SGP Projekt Kranj,
Nazorjeva 1, Kranj, kot prodajalcem in Andrejem Tičarjem ter Lučko Tičar, Pipanova
45, Šenčur, kot kupcema, za stanovanje št.
9, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Vrečkova ulica 3, Kranj, označenem z ident. št. 18.E in 17.E, vpisanem v
vl. št. 322/22, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Saše Krančan,
Vrečkova ul. 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 17. 2. 1975 oziroma druge
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pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3527/2004
Os-4777/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Milene Bertoncelj, Vrečkova ulica 11, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 7. 1976, sklenjene med prodajalcem SGP - Projekt, Nazarjeva 1, Kranj in
kupcema Mileno Bertoncelj ter Petrom Bertoncljem, Planina 6, Kranj, za stanovanje
št. 19, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše
na naslovu Vrečkova ulica 11, označenem
z ident. št. 15.E in 16.E, vpisanem v vl. št.
319/23, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Milene Bertoncelj,
Vrečkova ul. 11, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 15. 7 1976 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 12852/2002
Os-91/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Bože Mulaček,
rojene 11. 7. 1938, Topniška ulica 45, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Nevenka Šorli, odvetnica iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje številka 56, z identifikatorjem 164.E in 165/E, vpisanem v podvložek številka 2506/56, v katastrski občini Bežigrad, dne 28. 10. 2006, pod
opr. št. Dn 12852/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe št. SS-0007
z dne 19. 10. 1993, ki sta jo sklenila prodajalec Slovenijašport, specializirana trgovina za
šport in rekreacijo – proizvodnja, inženiring,
p.o., Ljubljana, Dalmatinova 1, ki ga zastopa
glavni direktor Andrej inž. Žugel in kupovalka
Boža Mulaček, 11. 7. 1938, Topniška ulica
45, Ljubljana, za stanovanje številka 56, na
Topniški ulici 45, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 12. 2006
Dn 31993/2004
Os-1513/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Vincenca Zvera, Gorenjska cesta 35a, 1310
Ribnica, ki ga zastopa Tomaž Kumelj, odvetnik iz Kočevja, zaradi vknjižbe lastninske
pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z identifikatorjem 13.E,
vpisanem v podvložek številka 3699/13, v
katastrski občini Bežigrad, dne 9. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 31993/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
16. 12. 1991, sklenjene med Gradisom In-
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dustrijsko podjetje gradbenih izdelkov Ljubljana, ki ga zastopa direktor Ivan Škulj in
Kristino Šoštarec, roj. 20. 7. 1920, Endliherjeva 15, Ljubljana, za stanovanje št. 13, v III.
nadstropju Endliherjeva 15, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 6005/2004
Os-1536/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Darje
Jereb, Trstenjakova ul. 7, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižnih listin za stanovanje z identifikatorjem 20.E, vpisanem v podvložek številka 3711/20, v katastrski občini Bežigrad,
dne 15. 11. 2006, pod opr. št. Dn 6005/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 469/57-TV/VA z dne
28. 10. 1957, o prodaji stanovanja št. 8 v
2. nadstropju, garsonjera v izmeri 25,24 m2,
s shrambo in boksom št. 8 v kleti, v izmeri 1,50 m2, Trstenjakova ul. 7, Ljubljana, z
identifikacijsko številko stavbe 2636–3072,
pod vl. št. 3711/20, parc. št. 2073, k.o. Bežigrad, sklenjene med Zavodom za stanovanjsko izgradnjo OLO Ljubljana, Beethovnova
ul. 11/VIII in Tovarno pisalnih strojev, Savlje
18a, Ljubljana,
– pogodbe o prodaji stanovanja, ki je navedeno v prvi alineji, sklenjene med Tovarno
pisalnih strojev, Savlje 18a, Ljubljana,
– pogodbe z dne 26. 7. 1991 o prodaji
stanovanja, ki je navedeno v prvi alineji,
sklenjene med Unis Elekosom, v stečaju,
Savlje 89, Ljubljana in SKB - Podjetje za
promet z nepremičninami, d.o.o., Titova 38,
Ljubljana, skupaj s seznamom stanovanj, ki
so bila prodana po tej pogodbi.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 23633/2004
Os-1550/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Peroša, Medvoška cesta 16, Medvode, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za stanovanje
številka 3, z identifikatorjem 3.E, vpisanem
v podvložek številka 908/3, v katastrski občini Medvode, dne 18. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 23633/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. 74-4915/M, ki sta
jo sklenila prodajalec SGP Tehnik Škofja
Loka, Stara cesta 2, ki ga zastopa Standardinvest, Ljubljana, Celovška 89, po direktorju
Ivanu Medici in kupovalko Bogataj Marijo,
roj. 12. 4. 1946, Medvode 53, za stanovanje
št. 3, na Medvoški c. 16, v Medvodah.
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Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 3512/2004
Os-1554/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Antonije Makše, Vavpotičeva 2, Novo mesto, ki
jo zastopa Božič Mira pri SPL d.o.o., zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje z
identifikatorjem 3.E, vpisanem v podvložek
številka 1440/3, v katastrski občini Moste,
dne 9. 11. 2006, pod opr. št. Dn 3512/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe z dne 1. 12.
1965, sklenjene med Stanovanjskim skladom Skupščine občine Ljubljana Ano Nreco,
o prodaji garsonjere št. 3, v 1. nadstropju, s
kletno shrambo št. 3, v večstanovanjskem
objektu na Zaloški cesti 100, Ljubljana,
– pogodbe o prenosu deleža na nepremičnini, garsonjere št. 3, v 1. nadstropju s
kletno shrambo št. 3, v večstanovanjskem
objektu na Zaloški 100, Ljubljana, sklenjene
med Ano Nreca in Martinom Nreca.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 27303/2004
Os-2392/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Stjepana Kaurića, Brodarjev trg 12, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 29, v izmeri 64,51 m2,
z identifikatorjem 207.E, Brodarjev trg 12,
Ljubljana, vpisani v podvložek št. 1485/207,
v katastrski občini Moste, dne 3. 11. 2006,
pod opr. št. Dn 27303/2004, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin:
– prodajne pogodbe št. 127/81 z dne
10. 2. 1981, sklenjene med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor Slavko Bajt, dipl.
inž. arh., kot prodajalcem in Rozman Kostjo
in Rozman (Marolt) Olgo, oba Zagrebška
13, Novo mesto, kot kupcema, za stanovanje št. 29 v III. nadstropju, soseska MS 4/5
Fužine, objekt A 6, parc. št. 1185/2, 1184/3,
1183/2 in 1182/2, k.o. Moste;
– aneksa k prodajni pogodbi št. 127/81 z
dne 10. 2. 1981, z dne 15. 7. 1981, sklenjenega med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor Slavko Bajt, dipl. inž. arh., kot
prodajalcem in Kostjo Rozmanom ter Olgo
(Marolt) Rozman, kot kupcema, za stanovanje št. 29 v III. nadstropju, Trg oktobrske

revolucije 14, Ljubljana, objekt A 6, soseska
MS 4/5 Fužine;
– aneksa k prodajni pogodbi št. 127/81 z
dne 10. 2. 1981, z dne 28. 8. 1981, sklenjenega med Staninvest Ljubljana TOZD Inženiring, Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor Slavko Bajt, dipl. inž. arh., kot
prodajalcem in Kostjo Rozmanom ter Olgo
(Marolt) Rozman, kot kupcema, za stanovanje št. 29 v III. nadstropju, Trg oktobrske
revolucije 14, Ljubljana, objekt A 6, soseska
MS 4/5 Fužine;
– darilne pogodbe z dne 19. 6. 1986,
sklenjene med Kostjo Rozmanom in Olgo
(Marolt) Rozman, oba Plešičeva 39, Ljubljana, kot darovalcema ter Natašo Rozman-Vitorović, Trg oktobrske revolucije 14, Ljubljana, kot obdarjenko, za dvosobno stanovanje
v soseski MS 4/5 Fužine, objekt A-6, nad
III. stan. št. 29, v Ljubljani, Trg oktobrske
revolucije 14;
– kupoprodajne pogodbe z dne 30. 6.
1986, sklenjene med Natašo Rozman Vitorović, Trg oktobrske revolucije 14, Ljubljana,
kot prodajalko in Juvan Rudolfom, CKS 16,
Litija, Juvan Berto, CKS 16, Litija in Juvan
Štefanijo, Cesta 9. avgusta, Zagorje, kot
kupci, za dvosobno stanovanje št. 29, v III.
nadstropju stanovanjskega objekta na Trgu
revolucije 14, v Ljubljani;
– darilne pogodbe z dne 31. 12. 1988,
sklenjene med Juvan Štefanijo, Cesta 9. avgusta št. 8, Zagorje ob Savi, kot darovalko in
Juvan Rudolfom, Cesta komandanta Staneta, Litija, kot obdarjencem, za dvosobno stanovanje v Ljubljani, Trg Oktobrske revolucije
št. 14, št. stanovanja 29, III. nadstropje;
– darilne pogodbe z dne 27. 9. 1989,
sklenjene med Juvan Rudolfom, CKS št. 16,
Litija in Juvan Berto, CKS št. 16, Litija, kot
darovalcema in Juvan Aleksandrom, CKS
št. 16, Litija, kot obdarjencem, za dvosobno
stanovanje v Ljubljani, Trg oktobrske revolucije št. 14, stanovanja 29, v III. nadstropju;
– darilne pogodbe z dne 3. 12. 1991,
sklenjene med Juvan Rudolfom, CKS št. 16,
Litija in Juvan Berto, CKS št. 16, Litija, kot
darovalcema in Juvan Aleksandrom, CKS
št. 16, Litija, kot obdarjencem, za dvosobno
stanovanje v Ljubljani, Trg oktobrske revolucije št. 14, stanovanja 29, v III. nadstropju;
– kupne pogodbe št. GM/97-029 z dne
28. 4. 1997, sklenjene med Aleksandrom
Juvanom, Brodarjev trg 12, Ljubljana (prej
CKS 16, Litija) kot prodajalcem in Imos Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova 13, ki
ga zastopa direktor Tone Kopčavar, dipl.
inž. gr., in LB Hipo, d.o.o., Ljubljana, Trg
republike 3, ki ga pooblastilu zastopa Imos
Inženiring, d.d., Ljubljana, Linhartova 13, kot
kupcema, za dvosobno stanovanje št. 29, v
tretjem nadstropju v stanovanjskem bloku
Brodarjev trg 12 (prej Trg oktobrske revolucije 14), Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 1. 2007
Dn 16078/2004
Os-2393/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškokjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagatelja Nikole Korica,
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Postojnska ulica 27, Ljubljana, ki ga zastopa
odvetnik Jernej Pavšek iz Ljubljane, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za dvosobno stanovanje št. 14 v izmeri 62,81 m2, v III. nadstropju stavbe na naslovu Postojnska ulica
27, Ljubljana, vpisani v podvložek številka
E5/B15, v katastrski občini Gradiško predmestje II., dne 18. 12. 2006, pod opr. št.
Dn 16078/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe, ki so jo dne 4. 9.
1984 sklenili prodajalci Trupej Janko, Laška
vas 21, Laško, Trupej Marjan, Laška vas 21,
Laško, Trupej Nada, Laška vas 21, Laško,
Šeško Andreja, roj. 6. 3. 1974, Lahomšek
nova hiša, Laško, Šeško Rok, roj. 20. 10.
1979, Lahomšek nova hiša, Laško, Šeško
Verica, roj. 30. 11. 1966, Lahomšek nova
hiša, Laško in za kupca Vatrostalna Zenica, TOZD izgradnja in vzdrževanje toplovodnih agregatov Jesenice, n.sub.o., direktor
Alibegović Džafer, dipl. inž., za dvosobno
stanovanje št. 14 v izmeri 62,81 m2, v III.
nadstropju stavbe na naslovu Postojnska
ulica 27, Ljubljana, stoječi na parc. št. 534,
k.o. Gradiško predmestje II, vpisano v podvl.
št. E5/B15, iste k.o.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 16. 1. 2007
Dn 12365/2002
Os-2470/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi Milene Lazič, Ribičičeva ulica 23, Ljubljana, ki jo zastopa Milan
Lazič, Ribičičeva ulica 23, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino
parc. št. 2024/18 – travnik 581 m2, stanovanjska stavba 164 m2 in stavba 56 m2, vpisanem v vložku št. 2223, katastrska občina
Dobrova, dne 5. 12. 2006, pod opr. št. Dn
12365/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pogodbe št. V-76/84-C.Č., o oddaji stavbnega
zemljišča z dne 26. 3. 1984, ki sta jo sklenila
prevzemnica Lazič Milena, Dolgi most št.
26, Ljubljana in upravljalec Občina Ljubljana
Vič-Rudnik, ki jo po sklepu zastopa TOZD
Urejanje stavbnega zemljišča n.sub.o., Ljubljana, Kardeljeva ploščad 22, zastopana po
direktorju Emilu Zalarju, v sestavi DO Zavod
za izgradnjo Ljubljane n.sol.o.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2007
Dn 9844/2004
Os-2471/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškokjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljice Darje Žgur
Bertok, Cesta v Rožno dolino 5, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpo-

stavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino vpisano v podvl. št. 4275/30, k.o.
Zgornja Šiška, dne 23. 10. 2006, pod opr.
št. Dn 9844/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, menjalne pogodbe z dne 30. 1. 1983,
sklenjene med Žgur Bertok Darjo, Beblerjev
trg 6, Ljubljana in Grgič Milanom ter Cvetko,
Verovškova 41, Ljubljana, za stanovanje št.
12, na naslovu Ane Ziherlove 10, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 1. 2007
Dn 12355/2002
Os-3107/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiškokjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Elmire Ališić, Proletarska ulica 2, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 60 v 8. nadstropju Proletarska
2, Ljubljana, z identifikatorjem 60.E, vpisani
v podvložku št. 1398/60, k.o. Moste, dne
7. 11. 2006 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– kupoprodajne
pogodbe
št.
465-82/64-3/TB z dne 5. 4. 1965, sklenjene med Stanovanjskim skaldom Skupščine
občine Ljubljana Moste-Polje, kot prodajalcem in Stanko Debelak, Miklavčeva 10,
Ljubljana, kot kupcem, za garsonjero v VII.
nadstropju G, ki se nahaja v stanovanjskem
objektu S1 Zaloška-Proletarska, na parc. št.
988, 989, 993 in 992, k.o. Moste;
– kupoprodajne pogodbe z dne 25. 7.
1979, sklenjene med Jakom Debelakom,
Pot na Rakovo Jelšo 3, Ljubljana, kot prodajalcem in Bistro Herfort, ki jo zastopa Podkrajšek Teja, Kajuhova 28, Ljubljana, kot
kupcem, za garsonjero v VIII. nadstropju G,
ki se nahaja v stanovanjskem objektu S1
Zaloška-Proletarska, na parc. št. 988, 989,
993 in 992, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 24. 1. 2007
Dn 10431/2000
Os-3239/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Marije Ocvirk, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 10 v 2. nadstropju, Zaloška
c. 92c, Ljubljana, v izmeri 54,88 m2, z identifikatorjem 10.E, v podvložku št. 1432/10,
k.o. Moste, dne 7. 11. 2006 izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupne pogodbe št. 68-1815
z dne 14. 10. 1968, sklenjene med prodajalcem SGP Zidar, ki ga zastopa SG Stan-
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dard, Celovška c. 87, Ljubljana in kupcema
Alojzom ter Alojzijo Petek, oba Škofljica 49,
za dvosobno stanovanje št. 10 v II. nadstropju, 4. stopnišče na jugovzhodni strani bloka
Selo, ki stoji na zemljišču parc. št. 1062,
1064, 1065, 1067, 1068, 1070/1 in 1071,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2007
Dn 19152/2004
Os-3241/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljšikoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Ane
Kaluža, Brodarjev trg 6, Ljubljana, ki jo zastopa Otium d.o.o., Ulica Lily Novy 34, Ljubljana, o predlogu za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim
predlogom za vpis lastninske pravice na
nepremičnini, stanovanju št. 76, Brodarjev trg 6, Ljubljana, z identifikatorjem 76.E,
v podvložku št. 1481/76, k.o. Moste, dne
21. 4. 2005 izdalo sklep o začetku postopka
vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– pogodbe, sklenjene med Mestno
občino Ljubljana, kot trenutnim zemljiško
knjižnim lastnikom nepremičnine – stanovanja št. 76, Brodarjev trg 6, Ljubljana,
v izmeri 49,40 m2, z identifikatorjem 76.E,
vpisane v podvložku št. 1481/76, k.o. Moste ter Staninvest Ljubljana, TOZD inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki vsebuje
zemljiškoknjižno dovolilo Mestne občine
Ljubljana, ki je podlaga za vknjižbo lastninske pravice na Staninvest Ljubljana, TOZD
Inženiring, na omenjeni nepremičnini in na
kateri je podpis zastopnika Mestne občine
Ljubljana overjen;
– prodajne pogodbe št. MS 4/5 545/81 z
dne 22. 9. 1981, sklenjene med Staninvest
Ljubljana TOZD Inženiring, Kersnikova 6,
Ljubljana, ki ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, kot prodajalcem, in Subič Vladom,
roj. 13. 11. 1960, Trdinova 5, Ljubljana, za
stanovanje št. 76 v IX. nadstropju, v soseski
MS 4/5 – Fužine, k.o. Moste;
– aneksa k prodajni pogodbi št. MS 4/5
545/81 z dne 22. 9. 1981, z dne 17. 11.
1981, sklenjenega med Staninvest Ljubljana
TOZD Inženiring, Kersnikova 6, Ljubljana, ki
ga zastopa direktor TOZD Slavko Bajt, kot
prodajalcem, in Subič Vladom, roj. 13. 11.
1960, Trdinova 5, Ljubljana, za stanovanje
št. 76 v IX. nadstropju, v soseski MS 4/5
– Fužine, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2007
Dn 10436/2000
Os-3246/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Živane Čubra, Zaloška cesta 92c, Ljubljana, o
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predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom
za vpis lastninske pravice na nepremičnini,
stanovanju št. 8 v 2. nadstropju, Zaloška c.
92c, Ljubljana, v izmeri 32,23 m2, z identifikatorjem 8.E, v podvložku št. 1432/8, k.o.
Moste, dne 7. 11. 2006 izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe št. 68-1806 z dne
8. 10. 1968, sklenjene med prodajalcem
SGP Zidar, ki ga zastopa SG Standard, Celovška c. 87, Ljubljana, po direktorju Miroslavu Pleši, in kupcu Živani Sojič, Prešernova
30, Ljubljana, za enosobno stanovanje št.
8 v II. nadstropju 4. stopnišče na severozahodni strani bloka Selo, ki stoji na zemljišču parc. št. 1062, 1064, 1065, 1067, 1068,
1070/1 in 1071, k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 30. 1. 2007
Dn 2687/2005
Os-4787/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi DN 2687/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 14. 2. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št.
10, 2. nadstropje, Volaričeva 20, v Postojni,
na parc. št. 303/2, vl. št. 2355, k.o. Postojna,
v izmeri 58,15 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 55/97-91 z dne 14. 11. 1991, sklenjene
med prodajalcem Gozdnim gospodarstvom
Postojna in kupovalko Habič Elizabeto, Volaričeva 20, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Habič Elizabete, 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 14. 2. 2007
Dn 2682/2005
Os-4788/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2682/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 14. 2. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 3 nadstropje K, Volaričeva 20, v Postojni, na parc. št. 303, k.o., Postojna, v izmeri
40,84 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 3030/1-06/91 z dne 3. 1. 1992, sklenjene med prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana, Moša Pijadeva 39 in
kupcem Čuček Stanislavom, Volaričeva 20,
Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Kroupa Olivera, 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 po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 14. 2. 2007
Dn 2563/2006
Os-4789/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2563/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 14. 2. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št.
4 v II. nadstropju, Volaričeva 32, v Postojni,
na parc. št. 482/3, in vl. št. 2020, k.o., Postojna, v izmeri 40,79 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja št.
026/121-2/91 z dne 13. 11. 1991, sklenjene
med prodajalcem LIV Postojna, Industrija
kovinskih in plastičnih izdelkov Postojna in
kupcem Modrijan Anton, Volaričeva 32, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Modrijan
Ljuba, Strmca 32, 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 14. 2. 2007
Dn 2421/2006
Os-4790/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 2421/2006, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 14. 2. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje
št. 13 v 4. nadstropju, v Postojni, v izmeri
30,45 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji stanovanja
št. 80/92 z dne 16. 4. 1992, sklenjene med
prodajalcem HOT, hoteli turizem d.o.o., Postojna in kupovalko Preradović Slavico, Volaričeva 22, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Vuradin Rudija, Volaričeva 22, 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 14. 2. 2007
Dn 1642/2005
Os-4791/07
Okrajno sodišče v Postojni v zemljiško
knjižni zadevi Dn št. 1642/2005, v postopku
za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine, na
podlagi 237. člena ZZK-1, dne 14. 2. 2007
objavlja oklic, ki se nanaša na stanovanje št.
4, v Postojni, na Kremenci, Ulica Džemala
Bijedića, na parc. št. 940, k.o., Postojna, v
izmeri 14,85 m2.
Vzpostavitev listine se nanaša na kupoprodajno pogodbo o prodaji garaže št.
57-44/77-78 z dne 3. 8. 1978, sklenjene
med prodajalcem Splošno gradbeno podjetje Primorje, Ajdovščina in kupovalko Kavčič
Andjelo, Pivška 5, Postojna.
Vknjižba se zahteva v korist Kavčič Radoslava, Pivška ulica 5, 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 14. 2. 2007
Dn 1541/2006
Os-1541/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 58-21/91 z dne 19. 10. 1993, sklenjene
med prodajalcem Iskra polprevodniki p.o.
v stečaju, in kupcem Vrezek Sonjo, Sallaumines 3b, Trbovlje, in sicer za stanovanje
vpisanem v podvložku št. 2579/23, k.o. Hrastnik-mesto, z identifikacijsko št. 104.E v 4.
nadstropju večstanovanjske hiše Sallaumines 3b, Trbovlje, v skupni izmeri 69,10 m2.
Original pogodbe se je po izjavi predlagateljice Repovš Romane izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Repovš Romane,
Sallaumines 3b, Trbovlje in Repovš Marije
Magdalene, Gimnazijska 15e, Trbovlje, za
vsako do 1/2, glede na celoto. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
s četrtim odstavkom 137. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 2320/2001
Os-1542/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je kupoprodajne
pogodbe št. 254/93-254 z dne 17. 11. 1993,
sklenjene med prodajalcem Finančno organizacijo ZPS, n.sub.o., Ljubljana in kupcem
Duh Miroslavom, Šuštarjeva kol. 1, Trbovlje, in sicer za trisobno stanovanje št. 7, v
pritličju, v skupni izmeri 70 m2, v večstanovanjski hiši Šuštarjeva kol. 1, Trbovlje, ki je
sedaj vpisano v podvložku št. 2698/8, parc.
št. 772/65, k.o. Trbovlje. Pogodba se je po
izjavi predlagatelja Aziza Pervanića izgubila
oziroma ni overjena. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske
pravice v korist Aziza Pervanića, Trg F. Fakina 3, Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 956/2006
Os-1543/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. IV/217-53/1986 z dne 3. 4. 1986,
sklenjene med prodajalcem Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Hrastnik
in kupovalko Vozelj Mileno, Novi dom 33a,
Trbovlje in sicer za stanovanje vpisano v
podvložku št. 778/40, k.o. Hrastnik-mesto,
z identifikacijsko št. 948.E, v I. etaži večstanovanjske hiše Trg F. Kozarja 2, Hrastnik, v
skupni izmeri 26,02 m2. Original pogodbe po
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izjavi predlagateljice Vozelj Sotlar Dušanke,
Ul. 1. maja 22, Hrastnik, ni overjen. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Vozelj Sotlar Dušanke, Ul. 11. maja 22, Radeče. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
s četrtim odstavkom 137. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 954/2006
Os-1544/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 209/84-žV/MS z dne 17. 4. 1984,
sklenjene med prodajalcem Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Hrastnik in
kupcem Dimnikarsko podjetje Radeče, in
sicer za poslovni prostor vpisan v podvložku
št. 778/38, k.o. Hrastnik-mesto, z identifikacijsko št. 946.E, v pritličju večstanovanjske
hiše Trg F. Kozarja 2, Hrastnik, v skupni
izmeri 59,51 m2. Original pogodbe se je po
izjavi predlagatelja Dimnikarja Radeče izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Dimnikar
Radeče, Dimnikarsko podjetje d.o.o., Titova
ul. 10, Radeče. S tem oklicem se pozivajo
imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 958/2006
Os-1545/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 657/83-ŽV/MS z dne 6. 12. 1983,
sklenjene med prodajalcem Samoupravno
stanovanjsko skupnostjo Občine Hrastnik in
kupcem Loterijo Slovenije, in sicer za poslovni prostor vpisan v podvložku št. 778/42, k.o.
Hrastnik-mesto, z identifikacijsko št. 950.E,
v I. etaži večstanovanjske hiše Trg F. Kozarja 2, Hrastnik, v skupni izmeri 35,26 m2.
Original pogodbe je po izjavi predlagatelja
Loterije Slovenije, d.d., Ljubljana, izgubljen.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Loterije
Slovenije, d.d., Gerbičeva ul. 99, Ljubljana.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 2902/2006
Os-1546/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe iz novembra 1990, sklenjene med
prodajalcem Kmetič Francem, Lokavec 21,

Rimske Toplice, Kmetič Marijo, Marnova 29,
Zagorje ob Savi, Kmetič Vinkom, Levstikova
3, Zagorje ob Savi, Kos Jožo, C. 9. avgusta
8d, Zagorje ob Savi in Kmetič Milanom, Prečna 4, Zagorje ob Savi ter kupcem Rudniki
rjavega premoga Slovenije, TOZD Rudniki
rjavega premoga Zagorje, in sicer za parc.
št. 692/2, vpisano v vl. št. 18, k.o. Potoška
vas in parc. št. 70/7, 70/3, 70/4 vpisano v vl.
št. 159, k.o. Potoška vas. Original pogodbe je
po izjavi predlagatelja Rudnika Zagorje v Zapiranju izgubljen oziroma ni overjen. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba
lastninske pravice v korist Rudnika Zagorje v
Zapiranju, d.o.o., Zagorje ob Savi. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
s četrtim odstavkom 137. 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
predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 856/2006
Os-1547/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 85/93 z dne 10. 9. 1993, sklenjene med prodajalcem Finančno organizacijo
ZPS Ljubljana in kupcem Perme Ludvikom,
Opekarna 20a, Trbovlje, in sicer za stanovanje vpisano v podvložku št. 2772/34, k.o.
Trbovlje, z identifikacijsko št. 110.E, v I. nadstropju večstanovanjske hiše Opekarna 20a,
Trbovlje, ki skupaj s pripadajočo kletjo št.
10 m2 meri, 49,06 m2. Original pogodbe se
je po izjavi predlagateljice Občine Trbovlje,
izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Ludvika Permeta, Opekarna 20a, Trbovlje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu s četrtim odstavkom 137. 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 predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
Dn 507/2003
Os-1548/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
28. 11. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, to je listine Okrajnega ljudskega odbora Trbovlje, s katero je
kot upravnega organa na splošno ljudsko
premoženje prenešenih nepremičnin določil
Občinski ljudski odbor Zagorje ob Savi, in
sicer za nepremičnino vpisano pri vl. št. 169,
parc. št. 756/12, 765/14, 774/3 in 774/6, k.o.
Kolovrat. Listina se je po izjavi predlagateljice Občine Zagorje izgubila. Na navedeni
nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist Občine Zagorje ob Savi,
C. 9. avgusta 5, Zagorje ob Savi. S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu
s četrtim odstavkom 137. 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 predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 16. 1. 2007
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Dn 2440/2002
Os-2394/07
Pri tem sodišču se je s sklepom z dne
12. 7. 2006 začel postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe št. 75/93-075 o prodaji stanovanja,
sklenjene med prodajalcem Finančno organizacijo ZPS, n.sub.o., Ljubljana, Kardeljeva pl. 24 in kupcem Bregar Ernestom,
Kovinarsko naselje 1a, Trbovlje, in sicer
za stanovanje v izmeri 32,90 m2 št. 18, v
večstanovanjski hiši na naslovu Kovinarsko naselje 1a, Trbovlje. Original pogodbe
je po izjavi predlagatelja Ernesta Bregarja,
izgubil. Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
Bregar Ernesta, Kovinarsko naselje 1, Trbovlje. S tem oklicem se pozivajo imetniki
pravic, da v skladu s četrtim odstavkom
137. 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 predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 18. 1. 2007
Dn 3163/2005
Os-238/07
Okrajno sodišče na Vrhniki na predlog
Brajković Radomira z Vrhnike, Poštna ulica
7a, ki ga zastopa družba Percom – Perdan Saša s.p., Kranj, Jezerska cesta 41,
oklicuje začetek postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
št. 362/8084 z dne 6. 7. 1993, sklenjene
med Republiko Slovenijo, Ministrstvom za
obrambo, Ljubljana, Kardeljeva ploščad 25,
kot prodajalcem ter Brajković Radomirjem
z Vrhnike, Poštna ulica 7a, kot kupcem,
za dvosobno stanovanje št. 101 v izmeri
57,49 m2, na naslovu Vrhnika, Poštna ulica
7a, z oznako 101.E, vpisanem v podvl. št.
3924/15, k.o. Vrhnika.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Brajković Radomira, Vrhnika, Poštna
ulica 7a.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo
pravilnost oziroma popolnost podatkov o
vsebini pogodbe št. 362/8084 z dne 6. 7.
1993 oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 9. 1. 2006

Amortizacije
N 754/2006
Os-4911/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Križanec Srečka, stan. Zlatoličje 1Č,
Starše, teče postopek za razveljavitev 6 delnic v apoenih od I-A-26342 do I-A-26347,
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. 2006
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N 706/2006
Os-4912/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Danila Karba, stan. C. Proletarskih brigad 64, teče postopek za razveljavitev 3
delnic v apoenih od I-A-19849 do I-A-19851,
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

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
3 I 00/005457
Os-33697/06
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zadevi s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju dolžniku Karlu Kajšlerju, stan. Dupleška c. 73a,
Maribor, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil
telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
c. 134b, Ljubljana, ki ga zastopa Branko
Lipovec, odvetnik v Kranju, zaradi izterjave
151.086,50 SIT s pp., postavilo začasnega
zastopnika, odvetnika Mateja Piriha, Ul. heroja Šlandra 11, Maribor, ki dolžnika v predmetnem izvršilnem postopku zastopa od
28. 3. 2006 in vse do takrat, dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler Center za socialno
delo Maribor, pristojen za socialne zadeve,
ne bo sporočil sodišču, da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2006
3 I 00/009582
Os-33698/06
Okrajno sodišče v Mariboru je na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, dolžniku
Dušanu Brumecu, stan. Zgornja Gorica 17,
Rače, v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska
c. 134 b, Ljubljana, ki ga zastopa Banko
Lipovec, odvetnik v Kranju, zaradi izterjave
112.111,50 SIT s pp., postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Mateja Piriha, Ul.
heroja Šlandra 11, Maribor, ki dolžnika v
predmetnem izvršilnem postopku zastopa
od 28. 3. 2006 in vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne bo nastopil
pred sodiščem oziroma dokler Center za
socialno delo Maribor, pristojen za socialne
zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil zakonitega zastopnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 4. 10. 2006
Z 2006/00640
Os-3124/07
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. Z 2005/00640, v skladu
z določili 82., 83. in 84. člena Zakona o
pravdnem postopku – ZPP, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
– ZIZ-A, se dolžniku Branku Lorenčiču,
stan. Praprotnikova ulica 18, Maribor, kot
začasna zastopnica postavi Brigita Kovač,
stan. Regentova 12, Maribor, višja pravo-
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sodna svetovalka III na Okrajnem sodišču
v Mariboru. Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika od dneva postavitve, tj. 29. 1.
2007, in vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne bo nastopil pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 29. 1. 2007
In 2006/00227
Os-37354/06
Okrajno sodišče v Novem mestu je v izvršilni zadevi upnice Republike Slovenije, ki
jo zastopa Državno pravobranilstvo, Zunanji oddelek v Novem mestu, zoper dolžnico
Tatjano Vidic, Lepi Pot 4, Ljubljana, zaradi
izterjave zneska 1,224.324,34 SIT s pp, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom ZIZ dolžnici zaradi nemožnosti
vročitve sodnih pisanj, postavilo začasnega zastopnika Mateja Šporarja, odvetnika
iz Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnice v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njeno bivališče oziroma dokler
dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopita
pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 15. 12. 2006

Oklici dedičem
III D 701/2004
Os-293/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Marku
Markoskem, sinu Ivana, roj. 15. 8. 1936,
umrlem 12. 10. 2004, nazadnje stanujočem
Celovška cesta 159, Ljubljana, državljanu
Republike Slovenije.
Zapustnik je napravil oporoko z dne
19. 4. 2004. Kot zakoniti dediči po pokojni
bi prišli v poštev tudi zap. bratje ter sestra,
katerih naslovi pa sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona
o dedovanju poziva vse ostale, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo sodišču v enem
letu od objave tega oklica in oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča. Po preteku
tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
D 369/2006
Os-2414/07
Okrajno sodišče v Novem mestu v zapuščinski zadevi po pokojni Josipini Škrajnar,
roj. 28. 1. 1929 in umrli dne 24. 5. 2006, nazadnje stanujoči Zagrad 21, Škocjan, izdaja
naslednji oklic:
pozivajo se nečaki zapustnice – potomci
pokojnih zapustničinih bratov in sester, 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 dneva objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 22. 1. 2007

D 356/2006, D 357/2006
Os-4629/07
Pri Okrajnem sodišču na Ptuju se vodita
zapuščinska postopka po pokojnih Simonu
Habjanič, roj. 26. 10. 1887, umrlem 21. 1.
1957 iz Lancove vasi in pokojni Mariji Habjanič, roj. Klethofer, roj. 24. 9. 1892, umrli
25. 5. 1969, nazadnje stan. Lancova vas 28.
V zapuščino spadajo nepremičnine, pripisane k vl. št. 202, 664, 665, 666 in 197, vse
k.o. Lancova vas, v solastnih deležih.
Sodišče poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine v teh zapuščinskih postopkih, da se priglasijo kot dediči v enem
letu od objave oklica, pri Okrajnem sodišču
na Ptuju. Po poteku tega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo in postopka
zaključilo po podatkih, s katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 14. 2. 2007

Oklici pogrešanih
N 39/2006
Os-5374/07
Alojz Jože Ivančič sin Antona in Marije,
roj. 26. 8. 1906, Male Loče 8, nazadnje živeč v Buenos Airesu, Argentina, od koder
se ja zadnjič javil v letu 1946, potem pa o
njem ni več nobenega glasu in se glede
na njegovo starost predvideva, da je umrl,
vendar o njegovi smrti ni listinskega dokaza, zato se poziva vse, ki kaj vedo povedati o življenju ali smrti pogrešanega Alojza
Jožeta Ivančiča, da v roku treh mesecev
od objave tega oklica to sporočijo sodišču
ali skrbnici Ljubi Uljan, Zabiče 30/b, 6250
Ilirska Bistrica, sicer bo sodišče po izteku
navedenega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Predlagateljica postopka je Rozina Samsa, Male Loče 8, 6244 Podgrad.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 21. 2. 2007
N 43/2005
Os-5702/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
nepravdni postopek zaradi razglasitve Antonije Gostiša, roj. 23. 3. 1896, Slomškova 19,
Ljubljana, za mrtvo.
Pogrešana je leta 1948 zapustila Slovenijo in se ni več vrnila. Od tega dne dalje se
ni več javila nikomur, prav tako ni bilo nobene vesti, kje se nahaja oziroma ali je živa.
Na podlagi 85. člena Zakona o nepravdnem postopku sodišče Antonijo Gostiša poziva, da se oglasi, vse ki kaj vedo o njenem
življenju pa, da to v treh mesecih od objave
tega oklica sporočijo Okrajnemu sodišču v
Ljubljani. Po poteku tega roka bo sodišče
pogrešano razglasilo za mrtvo.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
N 13/2006
Os-2405/07
Lekše Franc, roj. 18. 3. 1960, nazadnje
stanujoč Sp. Polskava 149, Pragersko, je
pogrešan od 18. 1. 1990.
Pogrešanega Lekše Franca se poziva,
če je še živ, naj se zglasi pri tukajšnjem sodišču. Prav tako se pozivajo vsi drugi, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanemu ali tem, da še
živi, naj to sporočijo sodišču v treh mesecih
od objave tega oglasa. Po preteku tega roka
bo pogrešani razglašen za mrtvega.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 10. 1. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 102/2007
Rg-2417/07
Družba Iconix, zastopstvo in inženiring, d.o.o., s sedežem Šolska 2, Škofja
Loka, vpisana na reg. vl. št. 1/05914/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bizjak Franc, Stanka Bloudka 10, Idrija.
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. 1. 2007
Srg 195/2007
Rg-4114/07
Družba Jami, Zupin in Novak, družba
za finančne, svetovalne in druge storitve,
d.n.o., s sedežem Kranjska cesta 2, Radovljica, vpisana na reg. vl. št. 1/07477/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
družbenika Novak Mitja, Hudi graben 11,
4290 Tržič in Zupin Janez, Fužinska ulica 9,
4220 Škofja Loka.
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 12. 2. 2007
Srg 281/2007
Rg-4923/07
Družba Duema, trgovina, izvoz, uvoz,
d.o.o., Kranj, s sedežem Tuga Vidmarja
8, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/04683/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
družbenik Matjašič Dušan, Tuga Vidmarja 8,
Kranj.
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 16. 2. 2007
Srg 279/2007
Rg-4924/07
Družba Grafon, podjetje za graversko
in storitveno dejavnost, d.o.o., Lesce, s
sedežem Alpska cesta 39, Lesce, vpisana
na reg. vl. št. 1/03339/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzamejo
družbeniki Fon Majda Magdalena, Fon Jože
in Špitalar Fon Mateja, vsi Alpska cesta 39,
Lesce.

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 Kranj
dne 16. 2. 2007
Srg 09800/2006
Rg-27608/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Dogon, storitveno podjetje d.o.o., Dobrova, Podsmreka 5,
ki jo zastopa notarka Nada Kumar iz Ljubljane, objavlja sklep:
Dogon storitveno podjetje d.o.o., Dobrova, Podsmreka 5a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
28. 7. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Raković Dragan, Vrnjačka
Banka, Lipovačka 19, Srbija in Črna Gora,
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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2006
Srg 11838/2006
Rg-32860/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Eve, storitve in
trgovina, d.o.o., Perovo 60, Grosuplje, objavlja sklep:
družba Eve, storitve in trgovina,
d.o.o., Perovo 60, Grosuplje, reg. št. vl.
1/44206/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 16. 10.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Bracović Strmec Manica, Baznikova ulica 34, Ljubljana in Prah
Bernjak Ksenija, Perovo 60, Grosuplje, ki
prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
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 10. 11. 2006

Srg 14787/2006
Rg-3576/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Prestiž kozmetika, mednarodno trgovsko podjetje d.o.o.,
Leskoškova cesta 9e, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Dragica Papež, objavlja sklep
družba Prestiž kozmetika mednarodno
trgovsko podjetje d.o.o., Leskoškova cesta 9E, Ljubljana, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 5. 12.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je P.N. Gerolymatos S.A., 13
Asklipiou Street 145 65 Kryoneri Attica-reece in Everet International d.o.o., Ljubljana,
Leskoškova cesta 9e, ki prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2007
Srg 01261/2007
Rg-5371/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Kros Marketing,
proizvodno trgovsko podjetje, uvoz in izvoz,
d.o.o., Brezovica pri Ljubljani, Tržaška 452,
ki jo zastopa odvetnik Vasja Kajfež iz Ljubljane, Cesta v Gorice 34, objavlja sklep:
družba Kros Marketing proizvodno trgovsko podjetje, uvoz in izvoz, d.o.o.,
Brezovica pri Ljubljani, Tržaška 452, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnika z dne 31. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Podlogar Ivan, Tržaška
452, Brezovica pri Ljubljani, 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 19. 2. 2007
Srg 01351/2007
Rg-5373/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko
sodišče na predlog predlagatelja za prene-
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hanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz
sodnega registra družbe Marale Koželj Aleš
k.d., storitve, proizvodnja in inženiring, Zgornje Stranje 9c, Stahovica, objavlja sklep:
družba Marale Koželj Aleš k.d., storitve,
proizvodnja in inženiring, Zgornje Stranje 9c, Stahovica, reg. št. vl. 1/36882/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 31. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnika sta Koželj Aleš, Zgornje Stranje 9c, Stahovica in Perne Marko, Zgornje
Stranje 39, Stahovica, 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
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
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Srg 915/2006
Rg-29591/06
Družba Interservice Notranja in zunanja trgovina d.o.o., Orehovlje, s sedežem
Orehovlje 2a, Miren, vpisana pri Okrožnem
sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-3111-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
31. 3. 2006.
Ustanovitelj družbe je Breza Establishment, Zollstrasse 35, Postfach 444, FL
– 9494 Schaan (Furstentum Lichtenstein),
ki prevzema obveznosti plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 13. 10. 2006

Srg 974/2006

Rg-33118/06

Družba Kunaver & Co. Kovina-les-konfekcija d.n.o., Cerkno, s sedežem Trebenče 3a, Cerkno, vpisana pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici, v registru s št. vložka
1-2505-00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja družbe z dne
26. 10. 2006.
Ustanovitelj in edini družbenik družbe je
Kunaver Sašo, Zg. Hotič 21, 1270 Litija, ki
prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Premoženje, ki bo ostalo po pokritju vseh
stroškov, povezanih s prenehanjem družbe
ter izbrisom iz registra, pripada ustanovitelju.
Upniki lahko uveljavljajo terjatve do ustanovitelja, v enem letu po objavi izbrisa iz
sodnega registra.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku je dopusten ugovor
v roku 15 dni od dneva objave, sicer bo
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
registra. O ugovoru odloča sodišče, ki je
sprejelo sklep o prenehanju.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 11. 2006
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Benedik Blaž, Knape 022, Selca, potni
list, št. P00581664, izdala UE Škofja Loka.
gnw-252824
Bračič Tina, Šentpetrska ulica 007,
Maribor, potni list, št. P00794767, izdala UE
Maribor. gnc-253119
Bric Dušan, Trg na Stavbah 002, Litija,
potni list, št. P00744545, izdala UE Litija.
gny-252822
Brunec Diana, Prvomajska ulica 013,
Veržej, potni list, št. P00388144, izdala UE
Ljutomer. gnw-253124
Cegnar Olga, Breg ob Savi 069, Mavčiče,
potni list, št. P00445823, izdala UE Kranj.
gns-252953
Ercker Jožica, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, potni list, št. P00013174, izdala UE
Maribor. gng-252815
Gradišnik Tatjana, Javornik 026B, Štore,
potni list, št. P00117906, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gne-253117
Hodžić Adel, Stephensonova ulica 002,
Maribor, potni list, št. P00747112, izdala UE
Maribor. gnl-252810
Humar Ana, Gregorčičeva ulica 038A,
Piran – Pirano, potni list, št. P01082594,
izdala UE Piran. gnz-252821
Kamenik Ajda, Cesta na Vrtače 005,
Velenje, potni list, št. P00591768, izdala UE
Velenje. gni-252813
Koren Luka, Kotnikova ulica 006A,
Ljubljana, potni list, št. P00538924, izdala
UE Ljubljana. gnq-252955
Kosec Primož, Ulica 4. oktobra 038,
Cerklje na Gorenjskem, potni list, št.
P00608743, izdala UE Kranj. gnt-252952
Krstić Alja, Brankova ulica 001, Ljubljana,
potni list, št. P00703531, izdala UE Ljubljana.
gnc-252819
Lorenci Jerica, Razlagova ulica 013,
Maribor, potni list, št. P00674844, izdala UE
Maribor. gnr-252954
Lozar Andrej, Brodarjev trg 013,
Ljubljana, potni list, št. P00777648, izdala
UE Ljubljana. gnd-252818
Lukačič Maja, Šolska ulica 015, Središče
ob Dravi, potni list, št. P01025209, izdala
UE Ormož. gnb-252820
Maletić Nino, Borcev za severno mejo
030, Maribor, potni list, št. P00787842,
izdala UE Maribor. gnd-253118
Mandl Adrijana, Mencingerjeva ulica 004,
Krško, potni list, št. P00204264, izdala UE
Krško. gno-252957
Marinšek Metka, Tavčarjeva ulica 009,
Kranj, potni list, št. P00603877, izdala UE
Kranj. gnb-253120
Memić Majda, Ješetova ulica 083, Kranj,
potni list, št. P00449965, izdala UE Kranj.
gnx-253123
Milok Luciano, Razgled 018, Piran –
Pirano, potni list, št. P00470855, izdala UE
Piran. gnj-252812
Mohar Jože, Ulica Iga Grudna 009,
Ljubljana, potni list, št. P00837319, izdala
UE Ljubljana. gny-253122

Novak Terezija, Kržišnikova ulica 003,
Medvode, potni list, št. P00396777, izdala
UE Ljubljana. gnx-252823
Perkovič Borut, Zgornje Škofije 068A,
Škofije, potni list, št. P00827954, izdala UE
Koper. gnz-253121
Pržaku Hajrudin, Ulica Frana Kovačiča
001, Maribor, potni list, št. P00821216,
izdala UE Maribor. gnu-253126
Redžepagić Jasmina, Delakova ulica
018, Ljubljana, potni list, št. P00895080,
izdala UE Ljubljana. gnh-252814
Rus Tjaša, Leskovec 007, Višnja
Gora, potni list, št. P00094316, izdala UE
Grosuplje. gne-252817
Stonič Zorenč Nina, Pohorska ulica
017E, Maribor, potni list, št. P01070177,
izdala UE Maribor. gnv-252825
Svetec Alan, Partizanska pot 009,
Slovenj Gradec, potni list, št. P01011470,
izdala UE Slovenj Gradec. gnf-252816
Šrot Ivan, Oblakova ulica 028, Celje, potni
list, št. P00987538, izdala UE Slovenske
Konjice. gnv-253125
Videnšek Terezija, Velika Pirešica 004A,
Žalec, potni list, št. P00989075, izdala UE
Žalec. gnp-252956
Zajšek Jože, Ob Blažovnici 054, Limbuš,
potni list, št. P00512056, izdala UE Maribor.
gnk-252811

Osebne izkaznice preklicujejo
Aberšek Aleš, Šorlijave ulica 15,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000033915.
gnf-252791
Alessio Rebeka, Seča 192, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 001960753.
gni-252713
Antloga Marko, Čopova ulica 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001688379.
gnc-252994
Arl Andrej, Čečovje 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001299609.
gnu-253051
Bajramović Sanja, Kvedrova cesta 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001919256.
gnr-253179
Bakan Jožef, Murski Črnci 33, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000648372.
gnh-253039
Baškovec Tea, Vogelna ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001995384.
gnh-252839
Bavdaž Jožef Dušan, Rimska cesta 25/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002082019.
gnr-252804
Begić Adil, Ulica XXX divizije 15/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001102664.
gnj-252687
Benko Viktor, Serdica 122, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001080646.
gnf-253041
Berden Dragica, Cesta bratov Milavcev
17, Brežice, osebno izkaznico, št.
001491617. gnw-252949
Bevc Marjan, Okonina 15, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
000732302.
gnl-252935

Bežan Ivanka, Borova vas 22, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000805447.
gnw-252774
Bivec Danica, Brest 42, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001251055. gnq-252855
Blatnik Albina, Polje, Cesta XXXII/17,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000568783.
gnc-253169
Blatnik Rudi, Ulica Slavka Gruma
56, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001003387. gni-252988
Brezovnik Tatjana, Stantetova ulica 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001611257.
gne-253092
Burdych Jera, Sorška cesta 5, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001845978.
gnn-253033
Burgar Tanja, Krakovska ulica 8,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001468469.
gno-253107
Burica Alenka, Zasavska cesta 48,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000896805.
gnt-252802
Buzečan Vid, Ulica Vena Pilona 2,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001957434. gnu-252701
Cajnkar Irena, Goriška cesta 61,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001627229.
gnc-253044
Cankar Simončič Ivanka, Linhartova
cesta 68, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000131999. gni-252838
Ceraj Vladimir, Ljubeljska ulica 24,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000427853.
gnv-252850
Cvetko Zoran, Parecag 128, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 000900666.
gnv-253100
Čivović
Jasmin,
Tomačevo
41,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001932036.
gnq-253180
Delgiusto Franko, Lucija, Vinjole 20,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001170824. gnh-252714
Dežman Elizabeta, Privoz 20, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000169918.
gnt-253177
Dežman Rok, Zasip, Sebenje 82,
Bled, osebno izkaznico, št. 001724315.
gnx-253073
Diesel Sabina, Ulica 28. maja 51,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001848625.
gnt-252852
Dogša Tomaž, Pekre, Ob plantaži 4,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001056310.
gnd-253093
Dolenec Jana, Lovsko Brdo 5, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000515954.
gnb-252795
Duh Iva, Kranjčeva ulica 5, Moravske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001323230.
gnd-252743
Duh Lena, Kranjčeva ulica 5, Moravske
Toplice, osebno izkaznico, št. 001323224.
gnc-252744
Erjavec Anita, Goriška cesta 24,
Oplotnica, osebno izkaznico, št. 001904722.
gnh-253164
Eršte Fanika, Sela pri Zajčjem Vrhu
13, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001985696. gnj-252987
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Eterović Vjekoslav, Bratovševa ploščad
29, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
002041939. gnx-253173
Fajmut Nataša, Rudarjevo 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001217308.
gnv-253050
Falnoga Tjaša, Selce 11/b, Celje, osebno
izkaznico, št. 002027194. gnp-253206
Ferjuc Marija, Spodnja Ložnica 47,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000726551. gnr-253054
Ferletič Vojko, Miren 188/a, Miren, osebno
izkaznico, št. 000820210. gnq-252905
Flander Mario, Trnje 12, Železniki, osebno
izkaznico, št. 001599001. gnp-253031
Flego Damjana, Izletniška pot 16,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000559334. gnx-253098
Fon Anton Abel, Trnovo ob Soči 48,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001794785.
gnl-253035
Gajser Ana, Bolgarska ulica 6, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
002079735.
gno-252782
Gale Barbara, Ulica bratov Martinec 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001141414.
gno-253182
Gale Bojan, Breg pri Dobu 2, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001600564.
gnv-253000
Galič Jaka, Tomšičeva ulica 27, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001570078.
gnw-253099
Gantar Viva Marija, Poreče 23,
Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001399364. gnu-252901
Geč Gregor, Kolodvorska cesta 2,
Ormož, osebno izkaznico, št. 000176895.
gnz-252921
Godec Janez, Zaloška cesta 92,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001203432.
gnu-253176
Govek Alojzija, Vrtoče 12, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001575386.
gnw-253049
Grazer Ivan, Florjan 266, Velenje, osebno
izkaznico, št. 000988054. gnj-252887
Grčar Maja, Pražakova ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001008252.
gnu-252801
Grom Jernej, Vojkova cesta 77,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002012340.
gnk-253186
Heher Herman, Košaki, Košaki dol 94,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001894176.
gnf-253091
Horvat Jelka, Židovska steza 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000737581.
gnc-252844
Hrastnik Frančiška Ljudmila, Pintarjeva
ulica 15, Maribor, osebno izkaznico, št.
000385121. gny-252772
Hribar Marjanca, Šercerjeva ulica 8,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 001858838.
gnk-252886
Hribar Peter, Šercerjeva ulica 8,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000093020.
gnl-252885
Hrvatin Nedjan, Šmarje 201, Šmarje,
osebno
izkaznico,
št.
000401350.
gnc-253094
Hrženjak Srečko, Rimska ploščad 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001924392.
gno-252757
Hudorovič Romana, Dobruška vas
41, Novo mesto, osebno izkaznico, št.
001926778. gnr-252729
Humar
Ana,
Gregorčičeva
ulica
38/a, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000235334. gnu-253101
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Ikanović Bogdana, Vrtojbenska cesta 38,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001954408. gnp-252906
Iršič Jožef, Kardeljev trg 6, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000278029.
gnd-252768
Iršič Katja, Ulica bratov Vošnjakov 6,
Celje, osebno izkaznico, št. 000754862.
gni-253113
Ivančič Silvo, Obrež 138, Ormož, osebno
izkaznico, št. 001343786. gnj-253112
Izlakar Dejan, Grajski grič 4, Limbuš,
osebno
izkaznico,
št.
001280220.
gnx-252773
Jakljič Štefan, Rumanja vas 3, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000132414.
gns-252728
Jakop Iršič Danica, Na gmajni 15,
Vitanje, osebno izkaznico, št. 001117970.
gns-253203
Jerlah Amalija, Dolenjska cesta 141,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000240026.
gny-253172
Jerman Mateja, Slovenska cesta 64,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 000334195.
gnz-252721
Ješovnik Frančiška, Taborska ulica 6/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000091055.
gns-252778
Jordan Bogdan, Klanec 62, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
001304116.
gns-252853
Jordan Jože, Gorenja stara vas 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000288804.
gnw-252999
Jovanovič Jasna, Ulica Kamniško
zasavskega odreda 2, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 001162357. gni-252913
Jurečko
Rolando,
Podbrdo
49,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001077894.
gnr-252754
Jurgelj Andrej, Žigon 8, Laško, osebno
izkaznico, št. 001721094. gnb-252995
Jurkovič Suzana, Vodova ulica 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001810047.
gnl-252760
Jurkovič Timi, Vodova ulica 15,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001810056.
gnm-252759
Kapun Elizabeta, Rošnja 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000921046.
gnt-253002
Karner Jože, Slatinski Dol 20, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001272215.
gng-253065
Kastelic Ignacij, Trnovica 5, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
001883271.
gng-252790
Keršinar Davor, Tomšičeva ulica 40,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001976957.
gnl-252785
Kirn Franc, Jakhlova cesta 10, ŠmarjeSAP, osebno izkaznico, št. 000732687.
gnp-253081
Klinar Monika, Polanškova ulica 44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000156168.
gnm-253184
Knap Sašo, Kraška ulica 12, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000381998.
gnx-252998
Knapič Vera, Povšetova ulica 57,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000125170.
gnf-253166
Knaus Daniel, Naselje Laz 9, Dol pri
Hrastniku, osebno izkaznico, št. 000243958.
gnb-252745
Knific Tanja, Jamnikova ulica 5,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000281555.
gnl-252910

Kniplič Mojca, Stogovci 21, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 001173197.
gnd-252718
Kocmut Zdravko, Ulica Frana Kovačiča
13, Maribor, osebno izkaznico, št.
001890389. gnp-252781
Kogoj Angela, Prušnikova 62, LjubljanaŠentvid, osebno izkaznico, št. 000317530.
gnx-252673
Končan Dušan, Stara cesta 9, Horjul,
osebno
izkaznico,
št.
001576247.
gnv-253175
Kopinič Vera Marija, Postojnska ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000052397.
gnl-253185
Koprivec Franc, Na Peske 18, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000459006.
gnn-253008
Koprivec Marija, Na Peske 18, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000459015.
gno-253007
Kos Zaletel Petra, Prešernova cesta
60, Bled, osebno izkaznico, št. 001802744.
gny-253072
Kotar Marija, Spodnje Vodale 3,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000202008.
gnj-252662
Kotnik Anica, Bodrež 30, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 000677243.
gni-252888
Kovačič Boštjan, Gregorčičeva ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002058897.
gnp-253181
Kovačič Tomaž, Rudarska cesta 25/a,
Senovo, osebno izkaznico, št. 000890286.
gnq-252730
Kožuh Žiga, Trnovlje pri Celju, Ločje 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 002059368.
gnh-253114
Kramberger Špela, Nad elektrarno
4, Bresternica, osebno izkaznico, št.
000292290. gnx-252698
Križanič Muller Danica, Ob parku 8,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001208569. gny-252697
Križman Ciril, Spodnje Jarše, Šubljeva
ulica 3, Domžale, osebno izkaznico, št.
000428383. gnb-252720
Križnar Vid, Zakrajškova ulica 7,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001480199.
gnm-253109
Krmelj Luka, Pristavška cesta 44,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001837344.
gnr-253004
Kržišnik Frančiška, Selo pri Zagorju
65, Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000650433. gnh-252789
Kuhar Helena, Kranjčeva ulica 5,
Moravske Toplice, osebno izkaznico, št.
000270392. gne-252742
Leskošek Erika, Majeričeva ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001006589.
gng-253090
Lončarič Marjana, Praprotnikova ulica 6,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001972931.
gnh-253089
Lorger Drago, Parižlje 26, Žalec, osebno
izkaznico, št. 001691231. gnp-253056
Lovrec Dario, Stara cesta 49/c,
Logatec, osebno izkaznico, št. 001306965.
gni-252738
Mandelj Miha, Bazoviška ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000695438.
gnv-252800
Margan Ema, Rova, Cesta v Dolenje 32,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000387196.
gnr-252904
Mašera Robert, Dane pri Sežani 83,
Sežana, osebno izkaznico, št. 001642835.
gnj-253062
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Matosovič Metka, Cesta zmage 19,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000245232.
gnm-252784
Medved Niko, Jerihova cesta 5/a,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001778383.
gne-253192
Merela Špela, Verd 9, Vrhnika, osebno
izkaznico, št. 002071882. gnt-252677
Merzdovnik Stanislav, Novi log 19/c,
Hrastnik, osebno izkaznico, št. 001173414.
gne-252746
Mesarič Janez, Juršinci 82, Juršinci,
osebno
izkaznico,
št.
000137827.
gnp-252756
Mesec Staut Metka, Bernetičeva ulica
10, Koper – Capodistria, osebno izkaznico,
št. 001073237. gnr-252704
Metelko Antonija, Kogojeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002001749.
gnw-253174
Mežan Pavel, Partizanska cesta
23/b, Bled, osebno izkaznico, št. 000679089.
gnz-252796
Mikuž
Anja,
Tovarniška
cesta
3/c, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001271861. gnw-252899
Mirjanić Mirjam, Tomšičeva ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000623594.
gnk-252786
Mladenović Verica, Ihan, Breznikova
cesta 75, Domžale, osebno izkaznico, št.
001880806. gny-252722
Močnik Nataša, pustnice 12, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
001300279.
gnw-252799
Moge Irena, Vrtna ulica 4, Benedikt,
osebno
izkaznico,
št.
001740960.
gni-252663
Morec Irena, Puconci 345, Puconci,
osebno
izkaznico,
št.
001552970.
gng-253040
Može Žak, Jamska cesta 9, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001666014.
gnu-253001
Mrak Vasja, Kneža 76, Tolmin, osebno
izkaznico, št. 001511982. gns-252753
Muršec Franc, Pernica 44, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000972695.
gnb-252920
Nadoh Biserka, Ulica 27. aprila 9,
Pivka, osebno izkaznico, št. 000844893.
gnq-253105
Nagelj Daniela, Žalna 69/b, Grosuplje,
osebno
izkaznico,
št.
000367115.
gnq-253080
Neudauer Kranjc Alenka, Ob Grajeni
4, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001042097.
gnd-253068
Novak Elizabeta, Gosposvetska cesta 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000459019.
gni-253088
Novak Jožefina, Teharje 38, Teharje,
osebno
izkaznico,
št.
000891486.
gnf-253116
Novak Mirko, Gosposvetska cesta 53,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000459022.
gnj-253087
Novoselc Franc, Brezina 58/a, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000509539.
gng-253190
Nunčič Nika, Zgornje Hoče 30/e,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001776661.
gnv-252775
Okoren Matej, Vesele Gora 3, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001965602.
gnf-252916
Ornik Peter, Janževa gora 26, Ruše,
osebno
izkaznico,
št.
001012882.
gnx-252798

Pal Štefan, Lipa 88/c, Murska Sobota,
osebno
izkaznico,
št.
000628689.
gne-253042
Pate Duboković Zdenka, Seškova
cesta 1', Medvode, osebno izkaznico, št.
001365999. gny-252672
Pejić Alena, Vlačičeva ulica 4, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001782751. gnb-253095
Peroša Jan, Nova vas nad Dragonjo 14,
Sečovlje – Sicciole, osebno izkaznico, št.
001307862. gnt-253102
Peršin Marcel, Kidričeva ulica 5/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001641853.
gnr-252779
Peršin Zdenka, Kidričeva ulica 5/b,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000400447.
gnq-252780
Peserl Boštjan, Ranca 23/a, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001849998.
gnu-252976
Peshekhonov Denys, Tomšičeva ulica 2,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001002694. gns-253003
Pestotnik Rozalija, Kostanj 7, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000501708.
gnh-252914
Petrović Dragica, Jenkova cesta 15,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000279438.
gnz-253071
Pichler Dušan, Ulica Staneta Žagarje
14, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001153402. gny-252797
Pirnovar Ana, Majaronova ulica 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000840940.
gns-252803
Planinc Zvonko, Gerečja vas 1,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 002014417.
gnn-252758
Plevnik Ivana, Tržaška cesta 509,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000944532. gnh-252664
Ploj Ivan, Žalna 13/a, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 001618630. gnz-252696
Polak Mojca, Ulica Bena Zipančiča 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001429088.
gns-253178
Poznanović Jezeršek Mojca, Zikova ulica
3, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001345255.
gnm-253059
Požar Maja, Bukovje 15, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001034613.
gng-252715
Požek Vesna, Velika sela 17a, Črnomelj,
osebno
izkaznico,
št.
000266031.
gnz-252771
Pratnemer Aleš, Spodnja Ložnica 47,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001346407. gnq-253055
Prelić Željko, Ulica 28. maja 71,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001966189.
gng-252840
Prešern Maša, Prušnikova 62, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001860645.
gnz-253171
Prevalnik Miha, Trg svobode 2,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001686145.
gnm-252734
Primar Primož, Novo polje, Cesta XII/5b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000741628.
gnp-252806
Primožič Branimir, Starožirovska cesta
7, Žiri, osebno izkaznico, št. 000964097.
gnm-253034
Prosenc Marko, Ulica Franca Barleta 24,
Cerklje na Gorenjskem, osebno izkaznico,
št. 000953193. gnn-253108
Radinski Aljoša, Log 256/a, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001138031. gnw-252699
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Raković Sead, Podpeška cesta 143,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
001825059. gnh-253214
Rat Rudolf, Šentilj pod Turjakom
49/b, Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
001265847. gnl-252735
Razpet Breda, Dolnje Vreme 27,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000418102.
gnk-253061
Redžepović Hasima, Gradnikova ulica
14, Kanal, osebno izkaznico, št. 000600050.
gnb-253045
Rehar Bogomir, Obirska ulica 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000981498.
gng-253165
Rener Tjaša, Koroški Selovec 14/b,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
002018776. gnn-252733
Resnik Eva, Pražakova ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000494238.
gnb-253170
Rogel Andrejka, Ulica Alme Karlinove
42, Celje, osebno izkaznico, št. 000262099.
gnd-252793
Rojec Urša, Soška ulica 46, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001819396.
gne-253167
Rojs Simona, Zavrstnik 20, Litija, osebno
izkaznico, št. 001830515. gno-253057
Rozman Iztok, Vešenik 11/a, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001357609.
gnz-252971
Sagadini Marijeta, Štuki 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001392702. gnl-252835
Sedej Božidar, Dolenjska cesta 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000350976.
gnw-252849
Selan Lara, Gorenjska cesta 8/b,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001432071.
gnt-252902
Shala Muhamet, Kidričeva cesta 28,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000689013.
gnl-253110
Sinković Tanja, Ihan, Lipova ulica 12,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001604823.
gns-252903
Skok Magdalena, Ažmanova ulica 20,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001105660.
gnm-252809
Skutnik Robert, Pot na Gornje polje 2,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001995947.
gne-252842
Slana Alojzija, Lendavska ulica 4, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001467019.
gni-253038
Slana Darko, Obrežna ulica 9, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000581796.
gnl-253085
Sluga Jure, Štuki 22, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001886883. gnm-252834
Smolik Kobal Neda, Prešernova cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001737969.
gnf-252841
Smrekar Marko, Čopova ulica 2/a,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001365242.
gnw-253074
Smukavec Matej, Slovenska cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000307481.
gnn-253183
Sodja Roman, Seča 80/a, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 000134483.
gnj-252712
Sotošek Peter, Derčeva ulica 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001946717.
gno-252807
Stanonik Stanislava, Breznica pod
Lubnikom 19, Škofja Loka, osebno izkaznico,
št. 001161408. gno-253032
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Steničnik Ivan, Škapinova ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 000747134.
gng-253115
Stojnšek Laura, Kersnikova ulica 22,
Celje, osebno izkaznico, št. 001882379.
gne-252792
Šaljić Branka, Novo naselje 13, Bistrica
ob Dravi, osebno izkaznico, št. 001201418.
gnk-253111
Šimonka Tibor, Mala čolnarska ulica 9/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000650019.
gnd-252843
Škec Klavdija, Skorba 18, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 001318944. gnk-252761
Šmid Robert, Cesta Alojza Travna 20,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000110290.
gne-253067
Šoštarić Tamara, Gorenjski Vrh 36,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001698602.
gnc-253069
Tomše Marko, Mihalovec 57, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001383763.
gnr-252979
Toplak Jožef, Trg Borisa Kidriča 1Z,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001367881.
gnn-252783
Tripunović Jelena, Zagorica 3, Ig, osebno
izkaznico, št. 002076842. gnd-253168
Turk Marija Jožefa, Žvirče 14, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000529749.
gnq-253030
Valenčič Renata, Ulica Albina Dujca 12,
Divača, osebno izkaznico, št. 001042711.
gni-253063
Vasić Zoran, Kardeljeva cesta 79,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000254820.
gnt-252777
Verstovšek
Stanislava,
Tbilisijska
ulica 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000432318. gnu-252851
Vinšek Boštjan, Josipdol 3, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 000939108.
gnh-252739
Volk Andrej, Ulica Mirka Pirca 7,
Sežana, osebno izkaznico, št. 000402836.
gne-252917
Vrbec Polona, Selska ulica 61,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001832099.
gns-253028
Vrčon Tilen, Trg Pavla Rušta 1,
Vipava, osebno izkaznico, št. 001190403.
gnv-252900
Zadravec Gregor, Lavričeva cesta 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000124838.
gnk-253086
Zagmajster Jože, Gortina 91, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 001978470.
gnt-253052
Zalokar Angela, Grobeljska cesta 12/a,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001716560.
gnc-252719
Zavnik Tatjana, Martina Krpana ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001177962.
gnj-253187
Zbašnik Jože, Kolodvorska ulica 25,
Ribnica, osebno izkaznico, št. 001110347.
gno-252732
Zemljič Andrej, Zgornje Vrtiče 7,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001063154. gnv-252975
Žerjav Drago, Koroška cesta 48,
Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000294170. gnk-253036
Žurga Anže, Spodnja Draga 42,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001908234.
gnn-253083
Žurga Marjeta, Spodnja Draga 42,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001838301.
gnm-253084
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Žurga Matevž, Spodnja Draga 42,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001908236.
gno-253082
Žurga Zorka, Aškerčeva ulica 18,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000042947.
gnu-252776

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arnež Bogdan, Ulica Polonce Čude 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 303702, reg. št. 211663, izdala UE
Ljubljana. gnq-253155
Babić
Stojan,
Pot
k
Savi
104/h, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1;D,G,H, št. S 002112584,
reg. št. 237745, izdala UE Ljubljana.
gnd-252868
Balantič Matej, Cesta 6. maja 3,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3059867, reg. št. 282465, izdala UE
Ljubljana. gnp-253156
Bašić Wright Maida, Debevčeva ulica
3, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002114976, reg. št. 204747, izdala UE
Ljubljana. gnk-252861
Bell Randall Keith, Vew Mexico,
Cedar, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001471855, reg. št. 108376, izdala UE
Maribor. gnn-252683
Benko Viktor, Serdica 122, Murska
Sobota,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001897084,
izdala UE Murska Sobota. gny-252997
Berdon Aleks, Trg svobode 7, Kanal,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002009209, izdala UE Nova Gorica.
gne-252767
Birsa Jaka, Ižanska cesta 60, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003068887, reg. št. 257107, izdala UE
Ljubljana. gnh-253014
Bobovnik Andraž, Prisoja 6, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001574867, reg. št. 11680, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnf-253016
Bohte Matjaž, Obirska ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003043795, reg. št. 281454, izdala UE
Ljubljana. gns-252878
Bolčina Noe Jožica, Gubčeva ulica 3,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1247981, reg. št. 18979, izdala UE Kranj.
gng-252665
Bolte Mirjan, Scopolijeva ul. 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3119970, reg. št. 174225, izdala UE
Ljubljana. gni-253013
Bombek Jožica, Ihova 30, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002158015, izdala UE Lenart.
gnl-253060
Brinc Dušan, Vinogradniška cesta 37,
Metlika, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000172790, reg. št. 2788, izdala UE
Metlika. gnp-253006
Buhinjak Tanja, Ulica Šercerjeve brigade
6, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001975069, reg. št.
127930, izdala UE Maribor. gnv-252925
Cankar Miha, Rožna dolina, Cesta VII/40,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001370366, reg. št. 235336, izdala UE
Ljubljana. gnm-253009
Ceraj Vladimir, Ljubeljska ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,

št. S 000765579, reg. št. 85631, izdala UE
Ljubljana. gng-252865
Ciperle Marjan, Belska cesta 9,
Preddvor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1909191, reg. št.
8855, izdala UE Kranj. gnf-252666
Čižman Neža, Abramova ulica 14,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000585620, reg. št. 40858, izdala UE
Ljubljana. gnl-253160
Čižmek Metka, Ziherlova ulica 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002032265, reg. št. 90462, izdala UE
Ljubljana. gnx-252873
Čok Erik, Plavje 6, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001397418, reg.
št. 27718, izdala UE Koper. gne-252992
Dančulović Ninoslav, Vorančeva ulica
5, Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002189387, izdala UE Novo
mesto. gnb-252970
Debenc Izidor, Reteče 162, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001166663, izdala UE Škofja Loka.
gnw-252974
Denša Štefan, Nedelica 18, Lendava
– Lendva, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št. S 001539432, izdala UE Lendava.
gnq-252755
Dervarič Branka, Taborska cesta 7,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000828940, izdala UE Grosuplje.
gns-253078
Dežman Elizabeta, Privoz 20, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001615744, reg. št. 254942, izdala UE
Ljubljana. gnq-252705
Draksler Jelka, Lavtarjeva ulica 7/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001607151, reg. št. 93496, izdala UE
Maribor. gnm-253209
Duboković Stanko, Delavska cesta 36,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ANFGH, št.
S 000638324, reg. št. 1180, izdala UE Kranj.
gne-252667
Elgetz Radeja, Tacenska cesta 133/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003069261, reg. št. 281214, izdala UE
Ljubljana. gnv-253150
Frelih Angelca, Ulica Lackove čete 54,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000908150, reg. št. 58953, izdala UE
Maribor. gnl-253210
Fric Gvido, Dornava 122, Dornava,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1188230, izdala UE Ptuj. gnl-252660
Glavič Irena, Geršakova ulica 1,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000670864, reg. št. 89256, izdala UE
Maribor. gnp-252681
Golub Mirjam, Rožnodolska ulica 21,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000917050, reg. št. 104112, izdala UE
Maribor. gnq-252680
Grašič Dušan, Pijovci 26, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1638578, reg. št. 19148, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnf-252741
Grogl Miha, Vas 37/c, Radlje ob
Dravi, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001809224, reg. št. 12026. gnn-252908
Grom Jernej, Vojkova cesta 77, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001917154, reg. št. 218625, izdala UE
Ljubljana. gnk-253011
Gutman Lea, Prvomajska ulica 9,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 002053147, reg. št.
130802, izdala UE Maribor. gno-252682
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Guzelj Dragica, Sv. Barbara 23, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000238433, izdala UE Škofja Loka.
gnm-252884
Heher Herman, Košaki, Košaški dol
94, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001851355, reg. št.
56960, izdala UE Maribor. gnn-253208
Hiti Saša, Ljubljanska cesta 9, Šentjur,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 3098991, reg. št. 11067, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnr-253154
Horvat Tina, Ribniško selo, Terčeva ulica
47, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1513299, reg. št. 114808, izdala UE
Maribor. gnr-252679
Hrvatin Nedjan, Šmarje 201, Šmarje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCGH,
št. S 001650979, izdala UE Koper.
gnz-253096
Igerc Bogdan, Čečovje 27, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001623413, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnd-253193
Ilešič Gorazd, Goljek 6, Trebnje, vozniško
dovoljenje, kat. ABGH, št. S 001478102, reg.
št. 12405, izdala UE Trebnje. gng-252915
Irgl Franc, Janežovski vrh 17, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1967718, izdala UE Ptuj. gnq-253205
Ivanović Miloš, Voduškova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1992198, reg. št. 47844, izdala UE
Ljubljana. gnn-253158
Jazbinšek Albina, Radna 20, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002019934, reg. št. 6419, izdala UE
Sevnica. gnk-252911
Jerman Mateja, Slovenska cesta 64,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002103742, reg. št. 23782, izdala UE
Domžale. gnx-252723
Jordan Bogdan, Klanec 62, Škofljica,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002196336, reg. št. 31415, izdala UE
Grosuplje. gnh-252864
Karner Henrik, Na soseski 2, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000333836, reg. št. 19186, izdala UE
Maribor. gnm-252934
Kašnik Janko, Spodnja Kapla 66, Ožbalt,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 52615, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnq-252909
Kerić Semir, Grajzerjeva ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2096265, reg. št. 268711, izdala UE
Ljubljana. gnk-253161
Kern janez, Letenice 7, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h B,
BE,C,CE,F,G,H, št. S 3096794, reg. št.
26006, izdala UE Kranj. gnd-252668
Kesič Jože, Cankarjeva ulica 13,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 002058336, reg. št. 15715, izdala UE
Ljubljana. gnx-253148
Kitić Dejan, Župančičeva ulica 11,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001365734, reg. št. 201789, izdala UE
Ljubljana. gne-252867
Kocbek Branko, Dvorjane 35, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 002045519, reg. št. 33339, izdala UE
Maribor. gnr-252929
Kocmut Zdravko, Ulica Frana Kovačiča
13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002186990, reg. št. 1089930, izdala
UE Maribor. gnw-252924

Kočevar Suzana, Povšetova ulica 16,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001503511, reg. št. 215376, izdala UE
Ljubljana. gno-252857
Kogelnik Marjana, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001963621, reg. št.
146262, izdala UE Ljubljana. gnf-252866
Kokalj Tadej, Pokopališka ulica 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002034963, reg. št. 142175, izdala UE
Ljubljana. gnw-252874
Kolarič Marko, Cesta na Brdo 65,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001829397, reg. št. 77670, izdala UE
Ljubljana. gnz-253146
Končan Dušan, Stara cesta 9, Horjul,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001776482, reg. št. 24493, izdala UE
Ljubljana. gnb-253145
Konjić Anita, Reboljeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001918120, reg. št. 264526, izdala UE
Ljubljana. gnn-252883
Kopitar Rozi, Menardova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000652183, reg. št. 63318, izdala UE
Ljubljana. gny-253147
Koren Marijan, Dekani 85, Dekani,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 000005340, izdala UE Koper.
gns-252703
Košir Rok, Ulica Veljka Vlahoviča
69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h B.BE,C,CE,D1,D,G,H, št.
S 002177391, reg. št. 104757, izdala UE
Maribor. gnq-252930
Kotnik Edo, Valična vas 4, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št.
S 001234803, izdala UE Grosuplje.
gnt-253077
Kovačič Andreja, Ljubljanska cesta 84,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001935122, reg. št. 40702, izdala UE
Domžale. gnw-252724
Kozelj Mašalin Nina, Hotemaže 71,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 003024337, reg. št. 46422, izdala UE
Kranj. gnb-252670
Krebelj Jadran, Goriška ulica 14,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000058153, izdala UE Izola.
gno-252982
Krecenbaher Mernik Antonija, Janževski
Vrh 23, Podvelka, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1684174, reg. št. 8258, izdala
UE Radlje ob Dravi. gno-252907
Križanič Muller Danica, Ob parku 8,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 001784050, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnj-252912
Križman Ciril, Spodnje Jarše, Šubljeva
ulica 3, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
AGH, št. S 000209694, reg. št. 1392, izdala
UE Domžale. gnv-252725
Kuhar Marko, Pod Urbanom 2,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001910732, reg. št. 44024, izdala UE
Maribor. gny-252922
Kukaj Redjep, Rusjanov trg 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001482670, reg. št. 18142, izdala UE
Sežana. gng-253015
Kulašić Saša, Stranska pot 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 3044345, reg. št. 152622, izdala UE
Ljubljana. gno-253157
Kumer Simon, Trubarjeva ulica 40, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
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št. S 001651091, reg. št. 34274, izdala UE
Celje. gnc-252894
Lajovic Katarina, Dunajska cesta 31,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001264362, reg. št. 187287, izdala UE
Ljubljana. gnv-252875
Lavrenčič Vojka, Vogrsko 157/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002008315, izdala UE Nova Gorica.
gnb-253195
Lovrec Dario, Stara cesta 49/c,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002167303, reg. št. 8939, izdala UE
Logatec. gnk-252736
Lovšin Tone, Trubarjeva ulica 7,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000635415, izdala UE Ribnica.
gnp-252656
Lubej Martin, Aškerčeva ulica 4,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001444864, reg. št. 118824, izdala UE
Maribor. gns-252678
Lunežnik Mojca, Gladomes 20/a, Zgornja
Ložnica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h, BGH, št. S 3114364, izdala UE
Slovenska Bistrica. gng-252740
Lupinšek Jižef, Jelovice 26, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 2200949, izdala UE Ptuj. gnn-252983
Malačič Pfleiderer Janez, Štihova ulica
14/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000543060, reg. št. 78284,
izdala UE Ljubljana. gnr-252879
Mandl Adriana, Mencingerjeva ul. 4,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 14019, izdala UE Krško. gny-253047
Marinček Neda, Vandotova ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001454610, reg. št. 221347, izdala UE
Ljubljana. gne-253017
Marinič Cvetka, Turjanski vrh 11,
Radenci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001848425, reg. št. 3778, izdala UE
Gornja Radgona. gnk-252686
Medved
Anita,
Podgorci
135,
Podgorci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002132799, izdala UE Ormož.
gnv-252700
Melanšek Ivan, Cesta talcev 16,
Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. AGH,
št. S 000764344, izdala UE Velenje.
gni-252763
Menhart Ferdinand, Pesnica pri Mariboru
54, Pesnica pri Mariboru, vozniško dovoljenje,
kat. B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001784403,
izdala UE Pesnica. gnh-253064
Merela Špela, Verd 9, Vrhnika, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3094980, reg. št.
19056, izdala UE Vrhnika. gnu-252676
Mikac Alfio, Jagodje 76, Izola – Isola,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCGH,
št. SI 000029795, izdala UE Izola.
gnn-253058
Milenkovič Nataša, Senčna pot 10, Hoče,
vozniško dovoljenje, kat. A – 25kW BGH, št.
S 003089542, reg. št. 136153, izdala UE
Maribor. gnx-252923
Milošević Željko, Cesta v Gorice 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003120036, reg. št. 174852, izdala UE
Ljubljana. gnb-252870
Milutinović Stevo, Parecag 10/e, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. SI 55739, reg. št. 4891, izdala UE Piran.
gns-253103
Mirjanić Mirjam, Tomšičeva ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001560642, reg. št. 121203, izdala UE
Maribor. gnt-252927
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Mivšek Boris, Mizni Dol 11, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1858071,
reg. št. 17444, izdala UE Vrhnika.
gnb-253070
Mladenović Verica, Ihan, Breznikova
cesta 75, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003091916, reg. št. 27473,
izdala UE Domžale. gnu-252726
Mlinar Jurij, Gortanova ulica 18, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 002005560, izdala UE Nova Gorica.
gnz-253196
Mohor Drago, Stogovci 9/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 1651360, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnr-253204
Morn Andrej, Gaberke 291, Velenje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 002197928, izdala UE Velenje.
gnv-252675
Mrvoš Gordana, Tovarniška cesta 12/f,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001398602', reg. št. 7485, izdala UE
Logatec. gnj-252737
Mujkanović Samra, Kidričeva cesta 1,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003008415, izdala UE Velenje.
gnf-253191
Murat Hari, Pod hribom 74, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002137242, reg. št. 169673, izdala UE
Ljubljana. gns-252928
Muskovič Peter, Šentiljska cesta 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002044340, reg. št.
77910, izdala UE Maribor. gnl-252685
Naglič Matjaž, Žeje pri Komendi 3/b,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001549324, reg. št. 19949, izdala UE
Kamnik. gny-252972
Novak Iva, Barjanska cesta 70,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003071262, reg. št. 281337, izdala UE
Ljubljana. gnu-252876
Novak Sašo, Seunigova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002115216, reg. št. 205086, izdala UE
Ljubljana. gnt-252877
Obranovič Gregor, Reška cesta 2,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001301424, reg. št. 12042, izdala UE
Kočevje. gnc-252919
Ogorevc Ester, Papirniška ulica 28,
Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 11015, izdala UE Krško. gnz-253046
Omerović Galib, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002142085, reg. št. 195236, izdala UE
Ljubljana. gnw-253149
Orešek Gorazd, Poljska cesta 29,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2063961, izdala UE Ptuj. gnq-252984
Palčič Edi, Doga Reber 39, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. SI 000048922, izdala
UE Izola. gnp-252981
Pate Duboković Zdenka, Seškova cesta
10, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 002082141, reg. št.
104219, izdala UE Ljubljana. gnw-252674
Pavlakovič Barbara, Šmihel 44, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001647802, izdala UE Novo mesto.
gnn-252658
Pavlič Sebastjan, Cankarjeva ulica 24,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001540720, izdala UE Nova Gorica.
gnx-253198
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Peserl Boštjan, Ranca 23/a, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002062337, izdala UE Pesnica.
gns-252978
Petek Robert, Trg Dušana Kvedra 2,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1862244, reg. št. 66974,
izdala UE Maribor. gnu-252926
Petrič Luka, Spodnje Hoče, Križna cesta
19/a, Hoče, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2163401, reg. št. 130940, izdala UE
Maribor. gnj-253162
Petrič Smiljanka, Ekartova ulica 237c,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001767406, reg.
št. 86667, izdala UE Maribor. gnp-252931
Pisek Ivan, Savska 22, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 1790012,
reg. št. 10623, izdala UE Radovljica.
gng-253140
Piško Igor, Pobeška cesta 20, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000064636, izdala UE Koper.
gny-253097
Plaznik Milan, Tovarniška ulica 21,
Preserje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003021110, reg.
št. 12180, izdala UE Domžale. gnt-252727
Pleskovič Rok, Opekarska cesta 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001823435, reg. št.
226687, izdala UE Ljubljana. gnl-253010
Pobor Renato, Črtomirova 4, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1219973, reg. št. 12149, izdala UE
Radovljica. gnj-252962
Podpečan Daniel, Spodnje stranice 9,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003030869, reg. št. 9449, izdala
UE Slovenske Konjice. gnu-252751
Poplatnik Dejan, Sobetinci 10, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2063684, izdala UE Ptuj. gnl-252985
Popović Dušan, Cesta Kozjanskega
odreda 6, Štore, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000277341, reg. št. 8039, izdala
UE Celje. gnb-252895
Popović Giorgio, Kocjančičeva ulica 37,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000058450, izdala UE
Koper. gnf-252991
Popović Nada, Hrušica 68, Hrušica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000867667, izdala UE Jesenice.
gnv-253200
Poznanović Jezeršek Mojca, Zikova ulica
3, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001184488, reg. št. 14916, izdala UE
Kamnik. gnw-253199
Požar Maja, Bukovje 15, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001119134, reg. št. 13959, izdala UE
Postojna. gne-252717
Požlep Marija, Tisnikarjeva ulica 34,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002090674, reg. št. 83083, izdala UE
Ljubljana. gnq-252880
Prodan Gregor, Tržaška cesta 362,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 002092254, reg. št. 216819, izdala UE
Ljubljana. gng-253215
Prosenc Marko, Ulica Franca Barleta 24,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000051732, reg. št. 24279,
izdala UE Kranj. gni-253188
Pukl Alojz Ervin, Ulica Arnolda Tovornika
17, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001937012, reg. št. 55371, izdala UE
Ljubljana. gnc-252869

Pušnik Vitomir, Jerajeva ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000833821, reg. št. 16421, izdala UE
Celje. gnz-252896
Rajčić Stanko, Pobeška cesta 18, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000062724, izdala UE Koper.
gnt-252702
Rat Rudolf, Šentilj pod Turjakom 49/b,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001774898, izdala UE Slovenj Gradec.
gnc-252769
Redžić Rifat, Čanžekova ulica 40/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003103871, reg. št. 213915, izdala UE
Ljubljana. gns-253153
Rems Kaja, Cesta zmage 35/a, Zagorje
ob Savi, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3015615, izdala UE Zagorje ob Savi.
gnp-253106
Rizman Matej, Pivola 9, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50 km/h BGH,
št. S 001851030, reg. št. 123434, izdala UE
Maribor. gnn-252833
Rodman janko, Ulica Milana Bajca
16, Vipava, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1395678, reg. št.
9052, izdala UE Ajdovščina. gnd-253043
Rozman Iztok, Vešenik 11/a, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002192229, reg. št. 4940, izdala UE
Slovenske Konjice. gnf-253066
Rumpf Marko, Pucova ulica 1, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003066786, reg. št. 41846, izdala UE
Celje. gnf-252891
Saramati Selam, Ulica Franja Malgaja
29, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001579168, izdala UE Šentjur pri Celju.
gnj-253037
Sebanc Špela, Voduškova ulica 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001609030, reg. št. 253351, izdala UE
Ljubljana. gnn-252858
Sefić Edisa, Primožičeva ulica 44/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001502018, reg. št. 245743, izdala UE
Ljubljana. gny-252872
Simončič Darjan, Sketova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. A1,BGH,
št. S 001504593, reg. št. 220982, izdala UE
Ljubljana. gnm-252859
Simsič Mlinar Darja, Gortanova ulica
18, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001571280, izdala UE Nova
Gorica. gny-253197
Skenderović Armin, Cesta železarjev
19, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002151971, izdala UE Jesenice.
gnu-253201
Slanič Aleksandra, Hotinja vas, Krožna
pot 13, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001277603, reg. št. 107485,
izdala UE Maribor. gnn-252933
Smerajc Branko, Levstikova ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002144066, reg. št. 168831, izdala UE
Ljubljana. gni-253213
Smerdel Jernej, Petelinje 32, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 001529007, reg. št. 8755, izdala UE
Postojna. gnr-253104
Smolik Kobal Neda, Prešernova cesta
3, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001251852, reg. št. 116501, izdala UE
Ljubljana. gno-252882
Sojer Darinka, Tržaška cesta 401,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1372781, reg. št. 207715, izdala UE
Ljubljana. gnl-252860
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Stanič Tomaž, Fluksova ulica 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 003073482, reg. št. 102181, izdala UE
Maribor. gno-253207
Stevanić Željko, Pod kostanji 14,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003082734, reg. št. 43501, izdala UE
Celje. gnh-252889
Strmljan Ajda, Ulica Manice Komanove
37, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002096455, reg. št. 268825,
izdala UE Ljubljana. gnz-252871
Suban Alan, Vanganelska c. 13, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, št.
SI 100789, reg. št. 51466, izdala UE Koper.
gnt-252827
Svet Matej, Šarhova ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001597174, reg. št. 10006, izdala UE
Ljubljana. gnj-253012
Šafar Goran, Jadranska cesta 2,
Ankaran – Ankarano, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. SI 000047417, izdala UE
Koper. gnm-252709
Šaver Mojca, Gregorčičeva ulica 12/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003045491, izdala UE Nova Gorica.
gnc-253194
Šere Jure, Kandijska cesta 37, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. NGH,
št. S 1574288, izdala UE Novo mesto.
gno-252657
Šimić
Stanislava,
šaleška
cesta
2/d, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003053544, izdala UE Velenje.
gnj-252762
Škulj Bojan, Strahinj 21/a, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000390881,
reg. št. 146507, izdala UE Ljubljana.
gnh-253189
Šušteršič Milan, Frankovo naselje 60,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000518779, izdala UE Škofja Loka.
gnz-252996
Težak Anton, Vodnikovo naselje 45,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2145649, reg. št. 23907, izdala UE
Ljubljana. gni-252863
Tkalec Violeta, Cesta v Rošpoh 29,
Kamnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000915042, reg. št. 85921, izdala UE
Maribor. gnm-252684
Tollazzi Tadea, Tržaška cesta 32,
Logatec, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000659890, reg. št. 4500, izdala UE
Logatec. gnt-253202
Tomažič Rudolf, Hotinja vas, Lešnikova
ulica 11, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 00071875, reg. št. 49737,
izdala UE Maribor. gnk-253211
Uršič Vladimir, Tržaška cesta 47,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001343052, reg. št. 162534, izdala UE
Ljubljana. gnm-253159
Uršnik Jože, Sv. Danijel 6/a, Trbonje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1295506, izdala UE Dravograd.
gnd-252918
Valenčič Grega, Hum 55/a, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 001572794, izdala UE Nova Gorica.
gng-252765
Valjavec Tadej, Na Vidmu 25, Zgornja
Besnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001066434, reg. št. 46227, izdala UE
Kranj. gne-252671
Vidic Irena, Ulica Jana Husa 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002112168, reg. št. 270669, izdala UE
Ljubljana. gnj-252862

Vidmar Sara, Spodnje Brezovo 10/c,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002123136, izdala UE Grosuplje.
gnr-253079
Vidovič Ivica, Videm pri Ptuju 3/e, Videm
pri Ptuju, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2064551, izdala UE Ptuj. gnm-252659
Vodišek Branko, Udarniška ulica 7, Štore,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 003009467, reg. št. 23094, izdala UE
Celje. gnd-252893
Vodopivec Tomaž, cankarjeva ulica
7, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. S 001344026, izdala UE Nova
Gorica. gnf-252766
Vogrinec Drago, Cigonca 61, Slovenska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BCGFH, št. S 001882548, izdala
UE Slovenska Bistrica. gns-253053
Volk Suzana, Buje 8, Postojna, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001683858, reg.
št. 10922, izdala UE Postojna. gnf-252716
Vrbec Polona, Selska ulica 61,
Škofljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001821701, izdala UE Ljubljana.
gnr-253029
Vrbovšek Marjeta, Kurirska pot 1,
Ljubečna, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001217630, reg. št. 9153, izdala UE
Celje. gne-252892
Zadravec Gregor, Lavričeva ulica 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S S 001912285, reg. št. 103542, izdala UE
Maribor. gno-252932
Zagoršek Dejan, Ulica prvih žrtev 33,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 001765965, reg. št. 114098, izdala UE
Maribor. gnj-253212
Zemljič Andrej, Zgornje Vrtiče 7, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 003005767, izdala
UE Pesnica. gnt-252977
Zlatič Dušan, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002113278, reg. št. 271050, izdala UE
Ljubljana. gnp-252881
Žugman Slavica, Kremberk 54, Lenart v
Slov. goricah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 002119030, izdala UE
Lenart. gnd-252993
Županc Albin, Dolenji Leskovec 57,
Brestanica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 21761, izdala UE Krško.
gnx-253048
Žurga Marjeta, Spodnja Draga 42,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002179071, izdala UE Grosuplje.
gnu-253076

Spričevala preklicujejo
Artnik Alenka, Kvedrova 8, Koper
– Capodistria, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje ekonomske poslovne šole v
Kopru – smer trgovec, izdano leta 2003.
gne-252967
Bilić Ivan, Maistrova ulica 4, Brežice,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra za
dopisno izobraževanje Ljubljana, izdano leta
2002. gnh-252764
Brčić Suzana, Racovnik 4, Železniki,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
4. letnika Srednje mlekarske in kmetijske
šole v Kranju – živilski tehnik, izdano leta
2000. gnk-252936
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Breznik Saša, Podgorje 53, Podgorje pri
Slovenj Gradcu, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
ekonomske šole. gnr-253129
Brlek Julija, Liminjanska 89, Portorož
– Portorose, spričevalo 1. in 2. letnika
SGTŠ Izola, izdano leta 1992 in 1993.
gnm-252959
Cvetko Manuela, Steletova ulica 8,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
2005. gny-252947
Črepinko Andrej, Cesta v Rošpoh 115,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Grafične poklicne šole v Ljubljani, izdano
leta 1973. gnz-252946
Erjavec Nevenka, Kardoševa ul. 8,
Murska Sobota, spričevalo 1. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem Radenci,
izdano leta 1999. gnc-253019
Ferjuc Natalija, Laporska cesta 24,
Poljčane, spričevalo Srednje strokovne,
poklicne šole v Celju – smer tekstilni tehnik,
izdano leta 1999. gni-253163
Flego Matej, Markova 18, Koper
– Capodistria, spričevalo o končani OŠ
Prade, št. mat. lista II/253, izdano leta 2001.
gnl-252960
Gregorič Suada, Bošamarin 3, Koper
– Capodistria, spričevalo STŠK, izdano leta
2004. gnh-253139
Idrizaj Gzim, Ulica padlih borcev 26,
Prestranek, diplomo in spričevala od 1 do
3. letnika Srednje trgovske šole v Ljubljani.
gnp-252731
Jazbec Mojca, Alojza Rabiča 56,
Mojstrana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Jesenice, izdano leta 1992
in 1993. gnt-252752
Jelič Branko, Polanškova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srednje šole
za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano
leta 2005. gnd-253018
Kežmah Emila, Staneta Rozmana 14,
Murska Sobota, spričevalo o zaključnem
izpitu Ljudske univerze v Gornji Radgoni.
gnn-252958
Kijamet Osman, Parmova ulica 9,
Kamnik, spričevalo 2. letnika in obvestilo
o uspehu 3. letnika Srednje šole Domžale,
izdano leta 1998 in 1999. gnc-252794
Kobal Adriana, Na zelenici 6, Prebold,
indeks, št. 04035742, izdala Fakulteta za
upravo. gnb-253020
Koprivc Denis, Črnolica 31, Šentjur,
spričevalo 3. letnika, maturitetno spričevalo
in obvestilo o uspehu poklicne mature
Srednje šole v Štorah, izdano leta 2005 in
2006. gnb-252945
Koren
Štefan,
Kotnikova
ulica
6/aL, Ljubljana, diplomo in letno spričevalo
nadaljnega progarma Šole za miličnike v
Ljubljani, izdana leta 1985. gnb-252845
Kovačič Tomaž, Podlimbarskega ulica
24, Ljubljana, diplomo Srednje tehnične
elektro šole v Ljubljani, izdana leta 1989.
gne-252942
Lucu Jaka, Koroška 2/b, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Bežigrad, izdano leta 1988. gnr-252854
Marinček Aleš, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, spričevalo 4. letnika Srednje
agroživilske šole v Ljubljani, izdano leta
1998. gnf-252941
Martinčič Katja, Otok 4, Grahovo,
indeks, izdala Srednja agroživilska šola
– izobraževanje odraslih v Ljubljani.
gnn-252837
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Modic Gorjup Daša, Ziherlova ulica
6, Ljubljana, diplomo Pravne fakultete v
Ljubljani, izdana leta 1995. gnn-253133
Navodnik Matevž, Pameče 20/a, Šentjanž
pri Dravogradu, spričevalo o poklicni maturi,
št. 021-37-303, izdal Šolski center za
računalništvo Velenje. gnl-253135
Nedok Elvis, Apače 150, Apače,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Celju.
gnj-252937
Nograšek Mateja, Košiše 6, Kamnik,
maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina v
Ljubljani, izdano leta 1999, izdano na ime
Zupin Mateja. gnk-252711
Novak Blaž, Dramlje 2/a, Dramlje,
indeks, št. 18060931, izdala FF v Ljubljani.
gnq-252980
Odre Nives, Vočja Draga 36/b, Volčja
Draga, spričevalo 1. letnika Šolskega centra
v Novi Gorici – gimnazija, izdano leta 2002.
gng-252690
Olenik Teo, Kampel Brda 69, Koper
– Capodistria, spričevalo Gimnazije Piran,
izdano leta 2005. gnk-253136
Pančić Tanja, Litostrojska cesta 10,
Ljubljana, spričevalo 1. in 4. letnika Srednje
šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani.
gnn-252708
Pečovnik Marko, Prešernov trg 10,
Šoštanj, maturitetno spričevalo tehniške
šole v Celju – elektro odsek, izdano leta
1982. gny-252847
Podhostnik Samo, Malgajeva 20,
Mežica, spričevalo 3. letnika Zdravstvene
šole Slovenj Gradec. gns-252828
Podlogar Marko, Troisdorf, Nemčija,
spričevalo o zaključnem izpitu Kovinske
šole Litostroj v Ljubljani, izdano leta 1963.
gng-252890
Popović Željko, Polanškova 30, Ljubljana,
diplomo Srednje agroživilske šole v Ljubljani,
izdana leta 1992. gnk-252836
Prelog Ajda, Deteljica 6, Tržič, spričevalo
poklicne mature in spričevala od 1 do 4.
letnika Srednje ekonomske turistične šole
Radovljica, izdani od leta 1998 do 2001.
gng-252940
Raztresen Uroš, Rimska cesta 25/a,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske šole v Novem mestu, izdano
leta 2002. gnd-252943
Robič Ana, Begunje 50, Begunje na
Gorenjskem, spričevalo Poslovne šole
Jesenice. gni-252938
Rutar Danilo, Dolnji Kot 199, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika Šole za miličnike
kadete v Tacnu, izdano leta 1978 in 1979.
gno-252707
Saksida Eva, Ulica Hermana Potočnika
34, Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 1983, izdano na ime Pezdirc
Eva. gnc-252694
Serdarević Elvis, Bukovje 20, Postojna,
obvestilo o opravljeni poklicni maturi Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnx-252848
Skok Ana, Židovska steza 2, Ljubljana,
maturitetno spričevalo Euro šole v Ljubljani,
izdano leta 2006. gne-252692
Smolnikar Tomislav, Molkova pot 21,
Kamnik, spričevalo o zaključnem izpitu
Poklicne kovinarske in elektro šole Ljubljana,
izdano leta 1978. gnt-253027
Šinkovec Lilijana, Ivana Suliča 10/b,
Šempeter pri Gorici, spričevalo o zaključnem
izpitu in spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije
Jurija Vege Idrija, izdano leta 1974 in 1975,
izdano na ime Polanc Lilijana. gnm-252788
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Škufca Matej, Švabičeva ulica 3,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Trnovo,
izdano leta 2006. gnn-252808
Trobec Anže, Vrbovec 57, Ljubljana,
spričevalo 7., 8. in 9. razreda OŠ Livada.
gnc-252944
Turk Anica, Stopiče 28/a, Stopiče,
spričevalo o zaključnem izpitu in 3. letnika
Srednje vzgojiteljske in gimnazija Ljubljana,
izdano leta 1999. gnd-252693
Vinko Biljana, Ul. Lajcsija Pandurja 21,
Lendava – Lendva, letno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 2000.
gnq-253130
Vrtačnik Anita, Podgorje ob Sevnični 18,
Zabukovje, spričevalo o zaključnem izpitu
SEŠ Novo mesto, št. 730 – upravni tehnik,
izdano leta 2002. gnp-252831
Vrtačnik Anita, Podgorje ob Sevnični
18, Zabukovje, potrdilo o strokovni
usposobljenosti za trgovskega poslovodjo,
št. 762/2002. gno-252832
Vujičič Danijela, Jadranska 11, Ankaran
– Ankarano, spričevalo o zaključnem izpitu
Ekonomske srednje šole v Kopru, izdano
leta 2003. gnv-252950
Zatler Urška, Fužine 27a, Kamnica,
spričevalo o končani OŠ Danile Kumar v
Ljubljani. gnv-252750
Zorec Marija, Krčevina pri Vulbrergu
110/c, Ptuj, spričevalo 4. letnika Srednje
kmetijske šole v Ptuju, izdano leta 1990.
gnu-252826
Žibert Jana, Ulica Hermana Potočnika
41, Ljubljana, maturitetno spričevalo in
spričevalo 3. in 4. letnika Šolskega centra
v Ljubljani, izdano leta 2000 in 2001.
gnz-252846

Drugo preklicujejo
Adiatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. PE Novo mesto, veljavnost naslednjega dokumenta: 1. preizkušanja AA-PT št.
026078. Ob-6793/07
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, PE Ljubljana, preklic izgubljenih
dokumentov: 1-KOP/02 št. 4073, AA-PT št.
26354, 27163, 27498, 27576, PV-2 št. 35001,
zelena karta št. 1124931, 1086912, 1178072,
1162103, 1177507, 1307441, 1267094, AKA
kartica št. 30682, 30683, od 30728 do 30731,
1-AO-2003 št. 1355303 1-AO-2006 št. 137259,
137260, Z-3 št. 547751, 591992, 627137, od
654892 do 654900, 670551, 670552, 670554,
670555, 692102. Ob-7211/07
Antonić Miljana, Tržaška 39, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 31260210,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gny-252897
Artnik Alenka, Kvedrova 8, Koper –
Capodistria, delovno knjižico. gnf-252966
Baranašič Erik, Clevelandska ulia 49,
Ljubljana, delovno knjižico. gnd-253143
Belcijan Anja, Podgora pri Dolskem 60,
Ljubljana-Dobrunje, vozno karto, št. 797,
izdal Veolia transport. gnw-252749
Beronja Sonny, Vojna vas 15/b, Črnomelj,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1790/00-97, ser. št. 0863/97.
gnt-253152
Bertok Alojz, A, Vivode 5, Piran – Pirano,
delovno knjižico. gnt-253127
Bojić Danijela, Tomačevo 49, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Srednja zdravstvena
šola v Ljubljani. gnu-252655

Cep Danijel, Ferrarska 17, Koper
– Capodistria, potrdilo o usposobljenosti
za voditelja čolna, št. 02/13-01226.
gnc-253144
Doler Tamara, Lipa 11, Stranice,
študentsko izkaznico, št. 01005208,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnj-252787
Dujmovič Patricija, Polhov Gradec 62,
Polhov Gradec, študentsko izkaznico, št.
20060066, Pravna fakulteta. gne-253142
Duša Robert, Galicija 34, Žalec, delovno
knjižico. gni-252688
Erjavec Melani, Jugovo 36, Beltinci,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Murska
Sobota. gnr-252829
Eva, d.o.o. Kranj, Glavni trg 24, Kranj,
delovno knjižico, izdana na ime Bešter
Franci, Podblica 7/a, 4201 Zgornja Besnica.
gnd-252968
Gajić Sejan s.p. G.S. – CENTER, Nove
Fužine 43, Ljubljana, lizvod licence št.
10477, za vozilo Fod mondeo 1.8 GLX,
z reg. oznako LJ 69-3MT, izdan na OZS
dne 5. 4. 2006 z vljavnostjo do 29. 4. 2006.
gnw-253024
Gudel Mateja, Lesno Brdo 43, Vrhnika,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina.
gnb-252770
Haziri Blerim, Bakovnik 5/b, Kamnik,
delovno knjižico. gnx-252948
Ivanović Anja, Sela pri Semiču 1,
Semič, študentsko izkaznico, št. 31210125,
izdala Fakulteta za farmacijo v Ljubljani.
gnh-252939
Jelen Stanislav, Gotovlje 106/g, Žalec,
dovolilnici za Ukrajino (804/11), št. 187023
in 187024, dovolilnici za Ukrajino – tranzit
(804/03), št. 141459 in 141460, bilateralni
tranzitni dov. za Rusijoz oznako 643/09, št.
504687 in 504689. gnz-253021
Jelen Stanislav, Gotovlje 106/g, Žalec,
dovolilnici za Belorusijo – univerzalno z
oznako 112/01, št. 1204481 in 1204484 ter
dovolilnico za Bosno tretjo državo – tranzit,
št. 1001843. gny-253022
Jelenc Jaka, Pečinska 22, LjubljanaPolje, študentsko izkaznico, št. 30013586,
izdala Fakulteta za kemijo in kemijsko
tehnologijo v Ljubljni. gnp-252856
Klanjšek Anja, Partizanska cesta 11,
Trbovlje, študentsko izkaznico, št. 26108098,
izdala FGG v Ljubljani. gno-252986
Končan Mateja, Brezje 8, Dobrova,
potrdilo o opravljenem tečaju za varno delo
s traktorjem in traktorskimi priključki, izdal
Šolski center Šentjur. gnj-253137
Koren Stanislava, Goriška c. 51, Velenje,
delnice KRS Velenje, št. 006236, 006237
in 006238. gnc-252969
Korlat Senada, Hruševska cesta 80/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-252898
Kosi Boštjan, Opekarska 12/b, Ljubljana,
delovno knjižico. gnb-252695
Košić Mirko, Reboljeva ulica 8, Ljubljana,
delovno knjižico. gnu-253151
Kramar Monika, Podkoren 76, Kranjska
Gora, potrdilo o opravljenem izpitu za traktor,
št. 201-05, izdan na Srednji biotehniški šoli v
Kranju. gng-252965
Laznik Marinka, Križevec 64, Stranice,
certifikat ECDL, št. SI01424, izdan 29. 6.
2006. gnh-252689
Malešević Novak, Jurčkova cesta 69,
Ljubljana, delovno knjižico. gnu-253026
Mavrič
Ivan,
Zalošče
30/a,
Dornberk,
obrtno
dovoljenje,
št.
003845/122/01-47/2002. gnf-253141
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Meglič Barbara, Lom 21, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 41200063,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnc-252669
Nanut Jan, Grčna 61, Nova Gorica,
vozno karto, št. 0602666, izdal Avrigo Nova
Gorica. gni-252963
Perko Boštjan, Mestni trg 16, Višnja
Gora, delovno knjižico. gnv-253025
Pevec Frančišek s. p. – Transport,
Zagorica 10, Veliki Gaber, dovolilnico za
Hrvaško, št 0002888. gnl-252710
Prelog Miroslava, Cvetkova 14, Murska Sobota, 4 delnice CAVT Murska Sobota, vpisane v delniško knjigo pod št. 62.
gnk-252961
Pugelj Kristjan, Koseze 22, Ilirska Bistrica,
študentsko izkaznico, št. 63020279, izdala
Fakulteta za računalništvo in informatiko v
Ljubljani. gnp-252706
Ravnikar Tine, Malija 80 a, Izola –
Isola, študentsko izkaznico, št. 32060363,
Naravoslovno-tehniške fakultete v Ljubljani.
gnh-252989

Ružnić Roman, Dolgo Brdo pri
Mlinšah 8/h, Zagorje ob Savi, delovno
knjižico. gny-252747
Sedej Miha, Vojkova 11, Idrija, študentsko
izkaznico, št. 63060285, izdala Fakulteta za
računalništvo in informatiko. gnf-252691
Smelar Simon, Pameče 106, Slovenj
Gradec, potrdilo o opravljenem tačaju za varno delo s traktorjem in traktorskimi priključki,
izdal Šolski center Šentjur. gni-253138
Šerbec Barbara, Novinarska ulica 5,
Ljubljana, delovno knjižico. gnx-252973
Škvarč Luka, Skrilje 69, Dobravlje,
študentsko izkaznico, št. 64030159, Fakultete
za elektrotehniko v Ljubljani. gnu-252951
Šuran Merita, Vodenska 17, Trbovlje,
delovno knjižico. gnp-253131
Švajger Nina, Grablovičeva 30, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20990257, izdala
Pravna fakulteta v Ljubljani. gnq-252805
Trajanovski Riste, Gažon 37/d, Šmarje,
delovno knjižico. gno-253132
TRANSPORT BIRO, Vlado Rojko s.p.,
Cesta na stadion 2, Gornja Radgona,
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dovolilnici za prevoz balaga v BIH za
tretje države, izdane v letu 2005, šifra 070,
št 1000518 in 10001513. gnx-253023
Vehovar Jože, Trebče 9, Šmarje pri Jelšah,
vpisni list za čoln, št. 01-03-924/1-2001, reg.
oznaka IZ -1990. gng-252990
Vendramin Anet, Polje 13, Slap ob
Idrijci, delovno knjižico, št. 16210, izdala
UE Tolmin. gns-253128
Voroš Maja, Gančani 24, Beltinci, delovno
knjižico, zap. št. 130, ser. št. AO421323,
izdala UE Lendava. gnh-252964
Zakrajšek Tatjana, Podtrn 5, Velike
Lašče, študentsko izkaznico, št. 01001056,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnv-253075
Zalokar Klavdija, Šmarje 1, Šentjernej,
študentsko izkaznico, št. 71030601,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnk-252661
Zatler Urška, Fužine 27a, Kamnik,
delovno knjižico. gnx-252748
Zidarič Petra, Pušenci 12/a, Ormož,
delovno knjižico. gnq-252830

Stran

1848 /

Št.

23 / 16. 3. 2007

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Storitve
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
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
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Objave po Zakonu o medijih
Objave po Zakonu o elektronskih komunikacijah
Objave gospodarskih družb
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
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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1701
1701
1701
1701
1702
1702
1711
1712
1713
1713
1715
1715
1715
1716
1717
1717
1728
1739
1747
1747
1748
1751
1751
1757
1760
1763
1764
1764
1764
1765
1766
1766
1768
1770
1786
1789
1812
1815
1817
1818
1822
1822
1824
1826
1826
1828
1828
1835
1836
1836
1836
1837
1837
1839
1839
1839
1842
1845
1846
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