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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. 4300-3/2006/46-105

Ob-7768/07

Razveljavitev
Javno naročilo za prvo fazo omejenega
postopka za priznanje sposobnosti za izvajanje del na zgornjem in spodnjem ustroju železniških prog, objavljen v Uradnem
listu RS, št. 108/06 z dne 20. 10. 2006,
Ob-29608/06 in popravek objave v Uradnem
listu RS, št. 110-111 z dne 27. 10. 2006,
Ob-302210/06, se zaradi sklepa Državne
revizijske komisije št. 018-489/2006-41-473,
z dne 15. 2. 2007 razveljavi.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 4300-3/2006/47-06202

Ob-8283/07

Razveljavitev
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije razveljavlja postopek
javnega naročila: »načrtovana je izvedba
deviacije ceste G 2-107, nadvoza regionalne ceste na Lipo in novega nadomestnega
križišča glavna cesta G 2-107 – regionalna
cesta na Lipo, in sicer ca. 175 m zahodno
od obstoječega križišča«, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 108 z dne 20. 10.
2006, Ob-29285/06, zaradi sklepa Državne
revizijske komisije št. 018-026/07-44-0487 z
dne 13. 2. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 110-1/07

Ob-7683/07

Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 100/06 z dne
29. 9. 2006 je bil objavljen javni razpis
za izbiro izvajalca za »Gradnja AC Slivnica-Draženci: sklop A in sklop C« (Ob27128/06), Uradni list RS, št. 117-118 z
dne 17. 11. 2006, Ob-32233/06, Uradni list RS, št. 128/06 z dne 8. 12. 2006,
Ob-34585/06 in Uradni list RS, št. 9/07
z dne 2. 2. 2007, Ob-2636/07, pa so bili

objavljeni prestavljeni roki za predložitev
ponudb in popravek.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 5. 4. 2007 do 10.
ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče
pridobiti do dne 4. 4. 2007. Odpiranje ponudb bo dne 5. 4. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Št. 4305-73/2006

Ob-7681/07

Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko
upravljanje sistema stabilnih naprav električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1/07
z dne 5. 1. 2007, Ob-37125/06 in v Uradnem
glasilu evropske skupnost, št. S 247 z dne
29. 12. 2006, objava 2006/S247-265738 so
bili navedeni roki za sprejemanje zahtevkov
za dokumentacijo, sprejem ponudb in datum
odpiranja ponudb. Sprememba rokov za
sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo,
sprejem ponudb in datum odpiranja ponudb
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št.
11/07, Ob-3354/07 dne 9. 2. 2007. Določeni
so bil novi roki za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo, sprejem ponudb in datum
odpiranja ponudb.
Na osnovi obrazložene vloge potencialnega ponudnika naročnik ponovno spreminja roke za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo, 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:
25. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 35.946 SIT, 150 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: 25. 4. 2007 do
10. ure.

IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 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
Republike Slovenije

Storitve
Št. 430-54/06

Ob-7692/07
Obvestilo
o zavrnitvi vseh ponudb
Naročnik, Občina Hrastnik, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik je na podlagi sklepa
o zavrnitvi vseh ponudb, z dne 11. 1. 2007
in sklepa Državne revizijske komisije, št.
018-71/2007-2 z dne 13. 3. 2007 zavrnila vse
ponudbe, prispele za javno naročilo »Nadzor
in strokovno svetovanje pri izvedbi projekta
odvajanje in čiščenje odpadnih voda v Občini
Hrastnik«, po javnem razpisu, objavljenem v
Ur. l. RS, št. 110-111, dne 27. 10. 2006.
Občina Hrastnik
Ob-8284/07
Popravek
V javnem naročilu za izbiro izvajalcev
programa Drugače o poklicih, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 55 z dne 26. 5. 2006,
Ob-14957/06, se popravi točka IV.2) in se
pravilno glasi:
IV.2) Merila za oddajo:
Merila

Ponderiranje
Maks. št. točk

1. cena izvedbe
80 točk
2. sodelovanje z delodajalci
v zadnjih dveh letih
25 točk
3. sodelovanje z izobr.
ustanovami v zadnjih
dveh letih
25 točk
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Stran

1910 /

Št.
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 183/07

Ob-7504/07

Zaključek javnega razpisa
Naročnik Elektro Ljubljana, d.d. je skladno z določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek javnega razpisa za oddajo naročila
po odprtem postopku, evidentiranim pod JN
47/06: »Dobava opreme za nadzemne el.
vode ter kabelskih omaric«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 120-121/06 z dne
24. 11. 2006, Ob-32975/06, in sicer za:
Sklop 2: brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker sta bili obe ponudbi nepravilni
in naročila ne odda,
Sklop 3: brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker sta bili obe ponudbi nepravilni
in naročila ne odda,
Sklop 4: brez izbire najugodnejšega ponudnika, ker sta bili obe ponudbi nepravilni
in naročila ne odda.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 12-166/07

Ob-7556/07

Obvestilo
Vse prevzemnike razpisne dokumentacije za SN kabel 20 kV baker – javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-35818/06,
obveščamo, da je postopek revizije postopka oddaje javnega naročila zaključen, zato
naročnik nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila.
Prijave je potrebno oddati najkasneje do
28. 3. 2007 do 10. ure na naslovu naročnika, vložišče.
Elektro Maribor,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-7423/07
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: 16-Medicinski potrošni material za intenzivne terapije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 428.142 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 727,18 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 392,02 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.042,19 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.667,75 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12.715,25 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medias International, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 974 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.278,12 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.608,38 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 7.876,47 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 136.044,17 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MAC´S Medical GmbH., Am Wassersprung
2, A-2361 Laxenburg-Vienna, Avstrija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 13.452,11 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:

MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 341,20 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 599,21 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.408,32 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:
27. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-27006/04, z dne 15. 10. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 9/4-7/2006
Ob-7424/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ortopedska bolnišnica Valdoltra, kontaktna oseba: Alenka Vodopivec, Jadranska cesta 31,
6280 Ankaran, Slovenija, tel. 05/669-62-18,
faks 05/652-67-01, elektronska pošta: alenka.vodopivec@ob-valdoltra.si, internetni naslov: www.ob-valdoltra.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: filmi in kemikalije za
RTG.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 34,000.000 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. 7/2006: Sanolabor
d.d., kontaktna oseba: Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/585-42-11, faks 01/595-42-98.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38,337.467,20 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.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: da; 9701 132-35004/06 z dne 15. 12.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2007.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Ob-7426/07
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, kontaktni osebi: Barbara Gašperlin za splošne
informacije, Tadeja Tome za tehnične informacije, Šmartinska 55, 1532 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-38-00, faks 01/478-39-00,
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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 18.22.12, 18.22.14,
18.23.11, 18.23.13, 19.30.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Št. 430-97/2006.
II.5) Kratek opis: predmet javnega razpisa je nakup službene obleke (suknjičev,
hlač, kril, srajc in čevljev).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 430-97/2006 za sklop 1
(izdelava in dobava suknjičev, hlač in kril):
Kroj d.d. Ljubljana, kontaktna oseba: Hermina Šajina, Obrtniška ulica 8b, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/756-46-67, faks
01/754-42-76, elektronska pošta: info@krojlj.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-97/2006 za sklop
2 (izdelava in dobava srajc): Labod konfekcija Novo mesto d.d., kontaktna oseba:
Renata Bezek, Seidlova cesta 35, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/391-74-62,
faks 07/391-74-79, elektronska pošta: renata.bezek@labod.si, internetni naslov:
www.labod.si.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-97/2006 za
sklop 1 (izdelava in dobava čevljev): Alpina d.d., Žiri, kontaktna oseba: Igor Šorli,
Strojarska ulica 2, 4226 Žiri, Slovenija, tel.
04/51-58-296, faks 04/51-58-370, elektronska pošta: igor.sorli@alpina.si, internetni naslov: www.alpina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Sklop 1: pogodbena cena: 243.504,72
EUR.
Sklop 2: pogodbena cena: 102.737,70
EUR.
Sklop 3: pogodbena cena: 121.494,64
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: št. 430-97/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; RS: 117-118/06 Ob-31841/06 z
dne 17. 11. 2006; ES: 2006/S 215-230530
z dne 11/11/2006; RS: 1/07 Ob-37350/06 z
dne 5. 1. 2007; ES: 2007/S 1-000785 z dne
3. 1. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 3. 2007.
Ministrstvo za finance
Ob-7427/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Onkološki inštitut Ljubljana, kontaktna oseba:

Gorazd Noč, Zaloška 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-92-04, faks 01/587-94-06,
elektronska pošta: Gnoc@onko-i.si, internetni naslov: http://www.onko-i.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:
30.21.30.00-5, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 33.19.51.00-4, 30.23.32.31-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: V 07-06/B.
II.5) Kratek opis: nakup laserskih tiskalnikov in osebnih računalnikov za Onkološki inštitut Ljubljana.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 31,330.000 SIT brez DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. V 07-06/B: sklop
1 – Osebni računalniki in LCD monitorji:
Marand inženiring d.o.o., Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/470-31-00, faks 01/470-31-11, elektronska pošta: info@marand.si, internetni naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 20,962.500 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. V 07-06/B: sklop 2 – Laserski tiskalniki: Marand inženiring d.o.o.,
Koprska ulica 100, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/470-31-00, faks 01/470-31-11, elektronska pošta: info@marand.si, internetni
naslov: www.marand.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,600.400 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: V 07-06/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 118/2006, Ob-31840 z dne 17. 11.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki: sofinancer javnega
naročila je Republika Slovenija, Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 3. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-7428/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Poklicna gasilska enota Celje, kontaktna oseba: Jože Spevan, Dečkova cesta 36, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/428-09-00, faks 03/428-09-04, elektronska pošta: jzpv@celje.si.
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I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-B št. 01/2006.
II.5) Kratek opis: terensko gasilsko vozilo s cisterno.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292.105 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na: cena do 50 točk; tehnične lastnosti
do 20 točk; reference do 10 točk; garancija
do 5 točk; servis do 5 točk; šolanje do 5 točk;
mednarodni certifikati do 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-B št. 01/2006: Mi
Star d.o.o., kontaktna oseba: Brigita Velše,
Brnčičeva 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-91-10, faks 01/530-91-21, elektronska pošta: mistar@mistar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 280.508 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-B št. 01/2006: Mi
Star d.o.o., kontaktna oseba: Brigita Velše,
Brnčičeva 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/530-91-10, faks 01/530-91-21, elektronska pošta: mistar@mistar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 280.508 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN-B št. 01/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
9. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-31417/06 z dne 10. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 3. 2007.
Poklicna gasilska enota Celje
Št. 5/07
Ob-7429/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zveza srednjih šol in dijaških domov Slovenije, kontaktna oseba: Polona Petelinšek,
Ljubljanska cesta 17, 3000 Celje, Slovenija, tel. 03/428-22-12, faks 03/544-16-07,
elektronska pošta: polona.petelinsek1@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za potrebe javnih zavodov.
II.5) Kratek opis:: dobava električne
energije za potrebe javnih zavodov, ki so
oddali pooblastilo Zvezi srednjih šol in
dijaških domov Slovenije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210,000.000 SIT
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
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(A) Najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektro Primorska, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna
oseba: Mateja Filiputti, Erjavčeva 22, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/339-66-42,
faks 05/339-67-31, elektronska pošta: komerciala@elektro-primorska.si.
V.1.2.) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najvišji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 907.516,04
EUR, najvišja ponudba 1,094.423,26 EUR.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-36887/06, Uradni list RS, št.
137-139 z dne 29. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 12. 3. 2007.
Zveza srednjih šol in dijaških domov
Slovenije
Ob-7437/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.82.00.00-6, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 28.52.74.20-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000515/2006.
II.5) Kratek opis: dobava cestno prometne signalizacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 229.511 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. 000515/2006: Meblo
a+a Nova Gorica d.o.o., kontaktna oseba:
Dušan Štokelj, Industrijska cesta 1, 5000
Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/33-05-679,
faks 05/33-05-673, elektronska pošta:
info@meblo-aplusa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 190.003,88 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: 000515/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; Ob-29140/06-108/2006 z dne
20. 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: 14. 3. 2007.
DARS d.d.
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Št. 198/07
Ob-7497/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/522-11-00, faks
01/522-12-54.
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, dodatni predmeti:
33.11.10.00-1, 33.11.16.00-7, 33.11.16.00-7,
33.11.13.00-4.
II.5) Kratek opis: nakup RTG opreme:
1. sklop: prevozni slikovni RTG aparat,
2. sklop: signacijska kamera A, 3. sklop:
signacijska kamera B in 4. sklop: namizni
aparat za razvijanje rentgenskih filmov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 77.199,13 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. 53/06: 1. sklop: prevozni
slikovni RTG aparat: Siemens d.o.o., Bratislavska cesta 5, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 41.562,34 EUR,
najnižja ponudba 41.562,34 EUR, najvišja
ponudba 41.562,34 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. 53/06: 2. sklop: signacijska kamera A: Meditrade d.o.o., Središka
ulica 21, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.145,97 EUR, najnižja
ponudba 7.145,97 EUR, najvišja ponudba
7.145,97 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. 53/06: 3. sklop: signacijska kamera B: Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.993 EUR, najnižja ponudba 8.993 EUR, najvišja ponudba
8.993 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:
25. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 2007 111-30065/06 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: naročilo za 4. sklop:
namizni aparat za razvijanje rentgenskih filmov, v skladu s prvim odstavkom 76. člena
ZJN-1 ni bilo oddano.

VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-7506/07
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: 7-medicinski potrošni
material.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,407.903 EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Medicotehna, d.o.o.,
Zadobrovška cesta 42a, 1260 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 33.772,88 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 43.764,48 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medicop, d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10.159,29 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.776,73 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medana Plus, d.o.o., Stegne 27, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 18.382,90 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Spes, d.o.o., Stegne 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.778,56 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
J.S. Evro-Medical Company, d.o.o., Jarnikova ulica 7, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.348,36 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 26.955,92 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1125
Ljubljana, Slovenija.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.520,78 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1125
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17.821,13 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Labohem, d.o.o., Kettejeva 16, 1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 814,57 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Apollonia, d.o.o., Zaloška 155, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 331,75 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.103,23 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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: 66.784,61 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 28.228,78 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Tosama, d.d., Šaranovičeva cesta 35, Vir,
1230 Domžale, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 162,50 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.574,28 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Simps´s, d.o.o., Motnica 3, 1236 Trzin,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.928,19 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Profarmakon International, d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9.713,80 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Fabia, d.o.o., Mlinska 28, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.108,35 EUR.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o. Sežana, Partizanska cesta 109, 6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 113.915,67 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 0,10 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Impakta, d.d., Leskoškova 9E, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10.938,52 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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: 11.952,24 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 167,56 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, S.E., Podružnica Ljubljana, Šmartinska cesta 140, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 44.316,30 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.043,97 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo, d.o.o., Zagrebška cesta 22,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 17.548,46 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
MM Surgical, d.o.o., Galjevica 81, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 39.433,61 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio, d.o.o., Peričeva 19, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29.298,87 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pri-Ma, d.o.o., Tržaška 28, 1360 Vrhnika,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6.061,93 EUR.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 6.564,12 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Hibiskus, d.o.o., Puhova 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 5.012,82 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Angiomedic, d.o.o., Tabor 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.460 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.205,16 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:
16. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 36.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-24499/04, z dne 17. 9. 2004.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 23/2006
Ob-7557/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna
oseba: Lidija Novak, univ. dipl. ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-49, faks 01/300-39-12, elektronska pošta: lidija.novak@zd-lj.si, internetni
naslov: www.zd-lj.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: JR-23/2006.
II.5) Kratek opis: sanitetni material in
terapevtske obloge.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210.000 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. 23-JR/2006, 1.
sklop: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 48.260,80 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-JR/2006, 2.
sklop: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
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Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 25.856,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 23-JR/2006, 3.
sklop: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9.508,23 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-JR/2006, 4. sklop:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Strlič, dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20, faks 02/421-62-30,
elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 7.348,78 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. 23-JR/2006, 5. sklop:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Strlič, dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20, faks 02/421-62-30,
elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.871,56 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-JR/2006, 6. sklop:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Strlič, dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20, faks 02/421-62-30,
elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.033,90 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. 23-JR/2006, 7. sklop:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Strlič, dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20, faks 02/421-62-30,
elektronska pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 19.372,37 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. 23-JR/2006, 8. sklop:
Iris Mednarodna trgovina d.o.o., kontaktna
oseba: Mateja Baš, Cesta v Gorice 8, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/200-66-88, faks
01/200-66-60, elektronska pošta: mateja.bas@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.092,57 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 23-JR/2006, 9. sklop:
Valencia Stoma-Medical d.o.o., kontaktna
oseba: Gorazd Bertalanič, Gregorčičeva 9,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/251-24-90,
faks 01/251-14-959, elektronska pošta: gorazd@vsm.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15.470,05 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. 23-JR/2006, 10.
sklop: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.909,18 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-JR/2006, 11. sklop:
SIMPS'S, d.o.o., kontaktna oseba: Petra
Dacar, Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-13-50, faks 01/562-13-39, elektronska pošta: petra.dacar@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.205,56 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-JR/2006, 12.
sklop: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 8.414,86 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. 23-JR/2006, 13.
sklop: Sanolabor, d.d., kontaktna oseba:
Rolando Kresnik, Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-42-11, faks
01/585-42-98, elektronska pošta: rolando.kresnik@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 4.043,03 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-JR/2006, 14. sklop:
SIMPS'S, d.o.o., kontaktna oseba: Petra
Dacar, Motnica 3, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/562-13-50, faks 01/562-13-39, elektronska pošta: petra.dacar@simpss.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 22.423,40 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-JR/2006, 15. sklop: Interpart d.o.o., kontaktna oseba: Vinko Starič,
Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/423-18-85, faks 01/423-18-84, elektronska pošta: vinko.staric@interpart.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.910,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 8.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37195/06.
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: 16. 3. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana

Gradnje
Ob-7485/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, internetni naslov:
www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.12.91-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 06/321789.
II.5) Kratek opis: gradnja komunalnih
naprav za I. etapo I. faze za severni del
območja VP 3/2 – Tehnološki park.
II.6)
Ocenjena
skupna
vrednost
(brez DDV): 427,300.000 SIT oziroma
1,783.091,30 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 95 točk,
– finančna usposobljenost 5 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 06/321789: SCT d.d.,
Ljubljana, Slovenska 56, 1000 Ljubljana,
Slovenija, Hidrotehnik d.d., Ljubljana, Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana, Slovenija, kon-
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taktni osebi: Ivan Zidar, Janez Mihelj, tel.
01/589-86-01, faks 01/589-86-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 552,938.920,44 SIT z DDV oziroma
2,307.373,23 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-62/2006-96.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 11. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 98/2006 z dne 22. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 00701-03/2007
Ob-7700/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100-8.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: sanacija plazu »Davča« na cesti RT-912/7302 Zali Log - Davča
v km 7,750 in odsek 7350 Davča - Novaki
v km 0,0.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 444.764,36 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-213: Cestno podjetje
Kranj d.d., Jezerska cesta 20, 4000 Kranj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 391.078,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 135-136/06 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: 16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-7701/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.

I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: vodnogospodarske
ureditve za potrebe izvennivojskega križanja z želez. v MS na R2-441/1298 ter
izvedba pasivne protihrupne zaščite stanovanj. objektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,112.780,82 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-208: SGP Pomgrad d.d.,
Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,104.732,74 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:
19. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 128/06 z dne 8. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-7702/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233128-2.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za krožno križišče na trasi OBVO Krško.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 375.563,34 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-209: CGP, cestno
in gradbeno podjetje d.d. – vodilni partner,
Ljubljanska cesta 47, 8000 Novo mesto,
Slovenija;
SCT d.d. – partner, Slovenska 56, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 383.029,35 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:
15. 2. 2007.
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VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 123/06 z dne 1. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-7703/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: rekonstrukcija ceste
Ivančna Gorica–Muljava, R1-216/1367.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 306.014,57 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-217: Rekon d.o.o., Vir pri
Stični 92, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 308.559,88 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:
26. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 137-139/06 z dne 29. 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: 16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-7704/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120-6.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 502/1.
II.5) Kratek opis: ureditev ceste Mlačevo – Rašica skozi Videm (Dobrepolje) - II.
etapa, R3-647/1368.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 119.623,88 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-218: Cestno podjetje
Ljubljana d.d., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena; 147.521,71 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:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da: 137-139/06 z dne 29. 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: 16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Ob-7425/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Ministrstvo za šolstvo in
šport, kontaktna oseba: mag. Sašo Domijan, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/478-42-00, faks 01/478-43-29, elektronska pošta: gp.mss@gov.si, internetni
naslov: http://www.mss.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 7.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.21.20.20-4.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 4301-49/2006.
II.5) Kratek opis: javno naročilo za izdelavo in garancijsko vzdrževanje programske opreme za sklope: 1. Šolski okoliši
– Sokol, 2. Portal MŠŠ ter 3. Inšpekcijski
postopek.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV):
Skupna vrednost: 62.593,89 EUR
Sklop 1: 25.037,56 EUR
Sklop 2: 29.210,48 EUR
Sklop 3: 8.345,85 EUR
Vsi sklopi: 41,73 EUR / delovna ura.
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. 4301-49/2006: S&T
Slovenija d.d., Leskovškova cesta 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01, elektronska pošta info@snt.si,
internetni naslov: http://www.snt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 25.000 EUR (41,67
/ delovna ura).
V.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.
4301-49/2006: K&S Consulting d.o.o.,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-65-33, faks 01/477-65-35, elektronska pošta: info@ks-con.si, internetni naslov: http://www.ks-con.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 29.207,50 EUR (41,72
/ delovna ura).
V.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.
4301-49/2006: K&S Consulting d.o.o.,
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-65-33, faks 01/477-65-35, elektronska pošta: info@ks-con.si, internetni naslov: http://www.ks-con.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe
ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je
upoštevala (brez DDV) Cena 8.345,00
(41,72 / delovna ura).
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: 4301-49/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 4/05 z dne 14. 1.
2005, Ob-585/05.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 9. 3. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-7436/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.53.23.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000424/2006.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje – UPS
(SICON).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 87.631,45 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000424/2006: Sosomec
Sicon UPS d.o.o., kontaktna oseba: Branko

Ceglar, Savlje 89, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/580-78-60, faks 01/580-11-73, elektronska pošta: branko.ceglar@socomec.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 86.417,38 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: 000424/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2007.
DARS d.d.
Ob-7438/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
DARS d.d., kontaktna oseba: Helena Pleslič, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/300-99-22, faks 01/300-98-78, elektronska pošta: nabava@dars.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.53.23.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000583/2006.
II.5) Kratek opis: redno vzdrževanje naprav za neprekinjeno napajanje – UPS
(MGE).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52.578,87 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 000583/2006: Fibernet d.o.o., Ljubljana, kontaktna oseba:
Ronald Pintar, Dolenjska cesta 83, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/420-51-50,
faks 01/420-51-60, elektronska pošta: servis@fibernet.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 52.438,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000583/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2007.
DARS d.d.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 4301-33/2006
Ob-7486/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Samo Košir, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-42-49, faks 01/478-43-25, elektronska pošta: samo.kosirov.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 06.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.5) Kratek opis: predmet javnega naročila je bila izbira izvajalca za nezgodno
zavarovanje za primer zaradi nezgode,
invalidnosti, dnevnega nadomestila za
športnike svetovnega, mednarodnega in
perspektivnega razreda za leto 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 12,485.732 SIT (z davkom na promet zavarovalniških poslov).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: (višina dnevnega nadomestila mora minimalno znašati
2.500 SIT ob fiksno določeni zavarovalni
premiji in številu rangiranih športnikov, ki
se tekom leta spreminja (po veljavni publikaciji Obvestila Olimpijskega komiteja Slovenije)).
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4301-33/2006: Adriatic
Slovenica d.d. Koper, PE Ljubljana, kontaktni osebi: Anton Končnik, Silvana Rus,
Dunajska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12,485.732 SIT z davkom od prometa zavarovalnih poslov.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 9. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 25875/06 z dne 15. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 7. 3. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 351-4/2006-2013
Ob-7558/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Novo mesto, kontaktna oseba: Mojca Tavčar, Seidlova cesta 1, 8000
Novo mesto, Slovenija, tel. 07/39-39-280,
faks 07/39-39-282, elektronska pošta: mestna.obcina@novomesto.si.
Internetni naslov: www.novomesto.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-4/2006.
II.5) Kratek opis: Mestna občina Novo
mesto je naročila izdelavo programa opremljanja zemljišč za gradnjo v Mestni občini Novo mesto (določitev nadomesti-

tvenih stroškov, uskladitve obstoječih
programov opremljanja). Izvajalec bo
moral hkrati pripraviti ločena programa
opremljanja za novonastali Občini Straža
in Šmarješke Toplice.
Izdelava programa opremljanja in sprejem odloka sta vezana na zakonsko določen
rok – objava odloka v Uradnem listu RS do
20. 7. 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 83.458,52 EUR (20,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 09/2006: Locus d.o.o., kontaktna oseba: Leon Kobetič, univ. dipl. inž.
gr., Ljubljanska cesta 76, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/721-93-90, faks 01/721-93-95,
elektronska pošta: info@locus.si, internetni
naslov: www.locus.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 58.285,50 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: 351-4/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-34431/06 z dne 8. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 13. 3. 2007.
Mestna občina Novo mesto
Ob-7577/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane in
zgrajene državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 452.067 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
– največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Katastri d.o.o., Turjaško naselje 2, 1330 Kočevje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 44.100 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Limita d.o.o., Ljuba
Šercerja 17, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 5.590 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Geodetske meritve
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Tomaž Skubic s.p., Adamičeva 2, 1290 Grosuplje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.183 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. A-214: Geofoto d.o.o.,
Mariborska ul. 5, 2310 Slovenska Bistrica,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 62.690,33 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Geodet inženiring
d.o.o., Celovška 150, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4.515,11 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Geograd d.o.o.,
Tbilisijska ul. 59, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 11.109,80 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Geoin d.o.o., Gosposvetska 29, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92.244,67 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Projekt d.d., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.520 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: od
21. 2. 2007 do 28. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 135-136 z dne 22. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-7699/07
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: 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.
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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

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 170/07
Ob-7505/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-132,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: jav-
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na.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.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: JN 36/06 – sklop št. 1.
II.5) Kratek opis: dobava polizoliranih
vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter s.n.
odvodnikov prenapetosti – sklop št. 1:
polizolirani (s.n.) vodniki (PIV).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 24,000.000 SIT (oziroma 100.150,23
EUR).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 36/06 – sklop 1: polizolirani (s.n.) vodniki (PIV): Tehmar d.o.o.,
kontaktna oseba: Davorin Korpar, Panonska ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/450-15-226, faks 02/450-15-50, elektronska pošta: d.korpar@tt-mb.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 97.646,47 EUR;
najnižja ponudba 97.646,47 EUR, najvišja
ponudba 97.646,47 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.: 36/06 – sklop 1:
polizolirani (s.n.) vodniki (PIV).
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 97.646,47 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
– skupna ponudbena vrednost (97% delež),
– certifikat kakovosti ISO (3% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 36/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: Sklop št.
1: 2 ponudbi, od tega 1 pravilna, 1 nepravilna.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list RS,
št. 92/06 z dne 1. 9. 2006, Ob-24369/06 (objava), Uradni list RS, št. 96/06 z dne 15. 9.
2006, Ob-25865/06 (popravek) in Uradni list
RS, št. 3/07 z dne 12. 1. 2007, Ob-77/07
(obvestilo o oddaji naročila-sklop 2).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Št. 171/07
Ob-7507/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-132,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.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: JN 44/06.
II.5) Kratek opis: dobava elektronskih
števcev cl. 2 z merjeno četrturno dinamiko obremenitve in GPRS komunikacijo
v letu 2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 75,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN 44/06 – sklop 1:
enofazni elektronski števci z GPRS komunikacijo: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Slavič, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-301,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: gregor.slavic@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 63,240.000 SIT,
najnižja ponudba 63,240.000 SIT, najvišja
ponudba 85.320.000 SIT.
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. JN 44/06 – sklop 2:
trifazni elektronski števci z GPRS komunikacijo: Elektronabava d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Slavič, Cesta 24. junija 3,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/58-99-301,
faks 01/58-99-409, elektronska pošta: gregor.slavic@elektronabava.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15,625.000 SIT,
najnižja ponudba 15,625.000 SIT, najvišja
ponudba 16,299.000 SIT.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1
V.4.2) Javno naročilo št.: 44/06 – sklop
1: enofazni elektronski števci z GPRS komunikacijo.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 63,240.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
– skupna ponudbena vrednost (85% delež),
– garancijski rok (5% delež),
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– tehnične karakteristike (5% delež) in
– potrjene reference (5% delež).
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 44/06 – sklop
2: trifazni elektronski števci z GPRS komunikacijo.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 15,625.000 SIT.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba.
– skupna ponudbena vrednost (85% delež),
– garancijski rok (5% delež),
– tehnične karakteristike (5% delež) in
– potrjene reference (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 44/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb:
Sklop št. 1: 2 ponudbi, od tega obe pravilni.
Sklop št. 2: 2 ponudbi, od tega obe pravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 117-118/06 z dne 17. 11. 2006,
Ob-31892/06 (objava).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 172/07
Ob-7508/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-132,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.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: JN 46/06.
II.5) Kratek opis: dobava s.n. stikalnih
blokov v SF6 izvedbi.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 76,500.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 46/06 – sklop 1: 20 kV
stikalni bloki – SF6 izvedba za klasične TP:
C & G zastopanje, svetovanje in inženiring
d.o.o., kontaktna oseba: Stane Novak, Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 303.747,29 EUR,
najnižja ponudba 303.747,29 EUR, najvišja
ponudba 314.555,17 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. JN 46/06 – sklop 2: 20 kV
stikalni bloki – SF6 izvedba za kompaktne
TP: C & G zastopanje, svetovanje in inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Stane Novak,
Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/236-42-40, faks 01/283-40-25, elektronska pošta: stane.novak@c-g.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 29.001,84 EUR,
najnižja ponudba 29.001,84 EUR, najvišja
ponudba 30.045,07 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.: 46/06 – sklop
1: 20 kV stikalni bloki – SF6 izvedba za
klasične TP.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 303.747,29 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
Drugo (člen 35),
– skupna ponudbena vrednost (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (5% delež).
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.4.1) Število oddanih javnih naročil: 1.
V.4.2) Javno naročilo št.: 46/06 – sklop
2: 20 kV stikalni bloki – SF6 izvedba za
kompaktne TP.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 29.001,84 EUR.
Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
Drugo (člen 35),
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– skupna ponudbena vrednost (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 46/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb:
Sklop št. 1: 2 ponudbi, od tega obe pravilni,
Sklop št. 2: 2 ponudbi, od tega obe pravilni.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni
list RS, št. 120-121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32974/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 177/07
Ob-7509/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., kontaktna oseba: mag. Polona Rahne, Slovenska c. 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/23-04-132,
faks 01/43-24-074, elektronska pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, internetni
naslov: www.elektro-ljubljana.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: JN 48/06.
II.5) Kratek opis: dobava konzol za gole
in polizolirane vodnike.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 32,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika
storitev: javno naročilo št.: JN 48/06: Dobava konzol za gole in polizolirane vodnike: Elektroservisi d.d., kontaktna oseba: Srečka Žlajpah, Dobrave 6, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/58-00-423, faks
01/58-00-422, elektronska pošta: srecka.zlajpah@elektroservisi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 124.060,35 EUR,
najnižja ponudba 124.060,35 EUR, najvišja
ponudba 124.060,35 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.: JN 48/06: dobava konzol za gole in polizolirane vodnike.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 124.060,35 EUR.
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Valuta: 60 dni po izstavitvi fakture.
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:
ekonomsko najugodnejša ponudba:
– skupna ponudbena vrednost (95% delež),
– certifikat kakovosti ISO (5% delež).
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JN 48/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: ena pravilna ponudba.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; Uradni list
RS, št. 120-121/06 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32973/06, Uradni list RS, št. 132/06 z
dne 15. 12. 2006, Ob-35061/06 (popravek
objave).
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 15. 3. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Gradnje
Št. 87/847/2007
Ob-7594/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba:
Stanislav Valič, Hajdrihova ulica 2, 1000

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00,
faks 01/474-25-02, elektronska pošta: Stanislav.valic@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 157/2006.
II.5) Kratek opis: zamenjava bakrenega
TK kabla na relaciji RCV Ljubljana – RTP
Kleče. Javno naročilo ni bilo oddano-razveljavitev.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da; S 87/2925/2006
z dne 22. 9. 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.8) Drugi podatki: javni razpis je bil
objavljen v Ur. l. RS št. 98 z dne 22. 9. 2006
Ob-26334/06.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 3. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.

Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-7430/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Elektro – Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Saša Lenarčič, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/474-24-44, faks 01/474-24-42, elektronska pošta: Sasa.Lenarcic@eles.si, internetni naslov: www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 30/2007.
II.5) Kratek opis: izvajanje posekov
dreves in čiščenje podrasti na trasah

DV 110 kV, 220 kV in 400 kV (sezona
2007) za EP Maribor.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125.000 EUR.
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:
javno naročilo št. 30/2007: Lesembal Ivan
Mlakar s.p., kontaktna oseba: Ivan Mlakar,
Železarska cesta 3, 1000 Štore, Slovenija,
tel. 03/577-17-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 127.200,26 EUR.
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 30/2007
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 127.200,26 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: ne.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Št. 430-132/2007-1
Ob-7439/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: 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.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: MORS,
Centralno skladišče, Miheličeva BŠ, Ljubljana.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: računalniška strojna in komunikacijska oprema.
Razdelitev na sklope: da.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.00.00-00.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): da.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7490/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-42-00, v roke: Janez Čač, e-pošta:
janez.cac@govsi, faks +386/1/478-43-28.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mss.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava, konfiguracija, vzdrževanje
ter svetovanje in pomoč za komunikacijsko
opremo Cisco (oprema je namenjena za
vzgojno-izobraževalne zavode).
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Blago.
Šifra NUTS: SI.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali
vrednosti blaga ali storitev: dobava Cisco opreme, konfiguracija, vzdrževanje
opreme ter dobava novih verzij programske opreme skupaj z najzahtevnejšo podporo delovanje (za opremo za
vzgojno-izobraževalne zavode). Vzdrževanje strojne in programske opreme
Cisco – manj zahtevna podpora enostavnejše opreme (za opremo za vzgojno-izobraževalne zavode).
Razdelitev na sklope: da.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30217110.
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:
12. 3. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport

Gradnje
Št. 66305-11/2007/2
Ob-7484/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontakt
na(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mddsz.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija kuhinje, povečanje
jedilnice in rekonstrukcija kletnih prostorov pod novo jedilnico za Dom starejših
Hrastnik.

II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Hrastnik.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice
in rekonstrukcija kletnih prostorov pod
novo jedilnico za Dom starejših Hrastnik.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: 12 mesecev od
oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela
obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v
skladu z navodilom o izvrševanju proračuna
z zamikom 60 dni od uradnega prejetja potrjenih začasnih mesečnih situacij.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
durs.gov.si/
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
mop.gov.si/
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-7562/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-10-559,
v roke: Daliborka Iveljič, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si,
faks
+386/1/47-10-503.
Internetni naslov naročnika: www.
stanovanjskisklad-rs.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;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja stanovanjske soseske Škotin, št. JN-5-G/2007.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Škotin.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
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II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja stanovanjske soseske Škotin.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.7) 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:
16. 3. 2007.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije
Ob-7563/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/47-10-559,
v roke: Daliborka Iveljič, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si,
faks
+386/1/47-10-503.
Internetni
naslov
naročnika:
www.stanovanjskisklad-rs.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;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja stanovanjske soseske Brdo
v Ljubljani, št. JN-3-G/2007.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Brdo
v Ljubljani.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja stanovanjske soseske Brdo v
Ljubljani.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.7) 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:
16. 3. 2007.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije
Ob-7564/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska cesta 31, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/47-10-559,
v roke: Daliborka Iveljič, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si,
faks
+386(0)1/47-10-503.
Internetni
naslov
naročnika:
www.stanovanjskisklad-rs.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;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja stanovanjske soseske Ivančna Gorica, št. JN-4-G/2007.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ivančna Gorica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja stanovanjske soseske Ivančna
Gorica.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.7) 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:
16. 3. 2007.
Stanovanjski sklad
Republike Slovenije
Ob-7565/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, Poljanska 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/47-10-559,
v roke: Daliborka Iveljič, e-pošta: daliborka.iveljic@stanovanjskisklad-rs.si,
faks
+386(0)1/47-10-503.
Internetni naslov naročnika: www.
stanovanjskisklad-rs.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;
– stanovanjske zadeve in prostorsko planiranje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja stanovanjske soseske L6
Lukovica jug, št. JN-2-G/2007.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Lukovica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja stanovanjske soseske L6 Lukovica jug.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45211000.
II.7) 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:
16. 3. 2007.
Stanovanjski sklad Republike Slovenije
Št. 00701-3/2006
Ob-7568/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova ceste R3-657/3610 Petrina–
Osilnica, od km 8,325 do km 11,325.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
glavna lokacija ali mesto gradnje: Petrina–
Osilnica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
obnova ceste R3-657/3610 Petrina–Osilnica, od km 8,325 do km 11,325.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
695.491,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007.
Trajanje: 120 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7571/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: preplastitev R3-417/4326 Tihaboj–
Mirna, od km 10,416 do km 10,610 in od km
10,850 do km 11,195.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Tihaboj – Mirna.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
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II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
preplastitev R3-417/4326 Tihaboj–Mirna,
od km 10,416 do km 10,610 in od km
10,850 do km 11,195.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
130.833,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007.
Trajanje: 60 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7572/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev ceste R3-738/6727 Tržišče–Hotemež, skozi Krmelj, od km 2,600
do km 3,600.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Petrina–Osilnica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev ceste R3-738/6727 Tržišče–Hotemež, skozi Krmelj, od km 2,600 do km
3,600.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,043.250 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007.
Trajanje: 250 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7573/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija ceste R2-215/1162
Trebnje – Mokronog v Mirni od km 7.050
do km 7.500.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Mirna.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
rekonstrukcija ceste R2-215/1162 Trebnje–Mokronog v Mirni od km 7.050 do
km 7.500.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
666.666,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: začetka postopka oddaje 5. 5. 2007.
Trajanje v mesecih: 120 dni od oddaje
naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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:
21. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7574/07
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).

Št.

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

1923

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev ceste in pločnika na
R3-679/3909 skozi Orehovo.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Breg–
Sevnica–Brestanica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev ceste in pločnika na R3-679/3909
skozi Orehovo.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
416.666,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007.
Trajanje: 120 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7575/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija ceste R3-668/5846
Gabrje–Ratež, od km 3,078 do km 5,581.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gabrje–Retež.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
rekonstrukcija ceste R3-668/5846 Gabrje–Ratež, od km 3,078 do km 5,581.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,333.333,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
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II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007.
Trajanje: 300 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7576/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča Domžale na cesti
R3-644, odsek 1358 Domžale–Kamnik, od
km 0,000 do km 0,375, odsek 1357 Šentjakob–Domžale od km 6,120 do km 6,180 in
cesti R2-447, odsek 0293 Želodnik–Domžale od km 4,100 do km 4,250, odsek 0294 od
km 0,000 do km 0,100.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Domžale.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: ureditev križišča Domžale na cesti
R3-644, odsek 1358 Domžale–Kamnik,
od km 0,000 do km 0,375, odsek 1357
Šentjakob–Domžale od km 6,120 do km
6,180 in cesti R2-447, odsek 0293 Želodnik–Domžale od km 4,100 do km 4,250,
odsek 0294 od km 0,000 do km 0,100.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,276.041,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007.
Trajanje: 300 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 00701-3/2006
Ob-7567/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PGD nadaljevanje del na
križišču Mala Hrovača na cesti G2-106/0263
Ribnica–Kočevje.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izdelava PGD nadaljevanje del na križišču Mala Hrovača
na cesti G2-106/0263 Ribnica–Kočevje.
Ocenjeni stroški brez DDV: 74,224.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 6. 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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7569/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PGD in PZI izvenivojskega
križanja ceste R2-215/1162 Trebnje–Mokronog z železnico.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izdelava PGD
in PZI izvenivojskega križanja ceste
R2-215/1162 Trebnje–Mokronog z železnico.
Ocenjeni stroški brez DDV: 69.583,33
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 6. 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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-7570/07
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izdelava PGD in PZI Zg. Log – križanje z železnico na cesti G2-108/1182 Hotič–Log, od km 8,740 do km 10,140.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe:
Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Hotič–
Log.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: izdelava PGD in
PZI Zg. Log – križanje z železnico na cesti
G2-108/1182 Hotič–Log, od km 8,740 do
km 10,140.
Ocenjeni stroški brez DDV: 86.916,67
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74224000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 1. 6. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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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:
14. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 2/07
Ob-7431/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Jablane, Sp. Jablane 20/a, 2326 Cirkovce,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Roman
Ekart, tel. 041/784-792, v roke: Roman
Ekart, e-pošta: roman@tiskarna-ekart.si,
faks 02/789-01-31.
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: gasilsko društvo,
– drugo: zaščita in reševanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava podvozja za izdelavo gasilskega vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Sp. Jablane.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava podvozja za izdelavo gasilskega
vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34139000.
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: 58.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 6.000 EUR
skupaj s pooblastilom za izpolnitev bianco
menice.
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov ali
kavcijsko zavarovanje izdano s strani zava-
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rovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(skupaj z DDV), najkasneje v desetih dneh
od podpisa pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odložnim pogojem, da
postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o
skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti naloge in odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na
to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo predmetnega naročila
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:
V skladu s prvim odstavkom 43. člena
ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo v
skladu s predpisi države članice EU, v kateri je registriral dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register ali da predloži
izjavo ali potrdilo.
V skladu z drugim odstavkom 43. člena
ZJN-2 mora ponudnik predložiti dokazilo o
posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev, ki je predmet naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora navesti tehnično osebje ali
strokovne organe, ki bodo sodelovali pri
izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela,
zlasti pa tistih, ki so odgovorni za nadzor
kakovosti.
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. cena
2. izpolnjevanje dodatnih
zahtev za podvozje

Ponderiranje

70
30

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 4. 2007.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
za dvig razpisne dokumentacije predložiti dokazilo o plačilu stroškov le-te. Plačilo
se izvede na transakcijski račun Prostovoljnega gasilskega društva Jablane, št.
90672-0000128489, odprt pri Poštni banki Slovenije, s pripisom pri namenu plačila
»razpisna dokumentacija za podvozje«.
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: do 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb:
25. 4. 2007 ob 13. uri; prostori Prostovoljnega gasilskega društva Jablane, Sp. Jablane 20/A.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 3. 2007.
Prostovoljno gasilsko društvo Jablane
Ob-7432/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Bičevje, Splitska 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Vida Narobe, tel.
01/283-30-13, v roke: Vida Narobe, e-pošta: vida.narobe@guest.arnes.si, faks
01/283-30-13.
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,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma:: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prehrambeno blago.
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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
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 3
Naslov: Perutnina in perutninski pro
izvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 4
Naslov: Ribe in konzervirane ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15200000.
Sklop št. 5
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 6
Naslov: Olja in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
Sklop št. 7
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 8
Naslov: Zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 9
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15982100.
Sklop št. 10
Naslov: Žita, mlevski izdelki in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 12
Naslov: Kruh in pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 13
Naslov: Čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15863000.
Sklop št. 14
Naslov: Ostalo prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 4.000
euro, v primeru da skupna vrednost ponudbe presega 40.000 euro.
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 sub
jektov 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.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:
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.
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.
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.

Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja. Dokazila: Izjava gospodarskega subjekta.
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, kije 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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da gospodarski subjekt izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o higieni Živil-HACCP sistem (Uradni
list RS, št. 60/02 in 104/03 in spremembe in
dopolnitve 11/04 in 51/04) in upošteva druge
predpise o higieni in zdravstveno tehničnih
pogojih v proizvodni in prometu živil izdanih
na podlagi Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v
stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00, 42/02
in 47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in da nudi odzivni
čas en delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da je gospodarski subjekt kvalitetno
in korektno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih
treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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15. Da upošteva obveznosti uredbe
(Uradni list RS, št. 120/05) o izvajanju delov določenih uredb Skupnosti glede živil, higiene živil in uradnega nadzora nad
živili.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta..
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 4. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 9.30; Osnovna šola Bičevje, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 3. 2007
Osnovna šola Bičevje
Št. 4301-4/2007/3
Ob-7441/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za finance, Župančičeva
3, 1502 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Jelka Markošek, tel. 01/369-66-47,
e-pošta: jelka.markosek@mf-rs.si, faks
01/369-66-49.
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):
Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Jelka Markošek, tel. 01/369-66-47, e-pošta:
jelka.markosek@mf-rs.si, faks 01/369-66-49,
internetni naslov: http://www.gov.si/mf/slov/razpisi/razpisi.htm.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za finance, p.p. 644, 1001
Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prenova dela poslovnih prostorov
na Župančičevi 3.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Župančičeva 3, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– demontaža, predelava in prestavitev
obstoječega pisarniškega pohištva,
– demontaža, starih ter dobava in montaža novih vrat,
– dobava in montaža netipskega pohištva (novi bidermajer stil),
– dobava pisarniških stolov,
– obdelava okenskih polic,
– dobava in montaža zaves,
– dobava in polaganje tepihov,
– obrtniška dela (parketarska, suhomontažna, elektroinstalacijska z dobavo in montažo luči, slikopleskarska).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36111400, 36121000, 36121200,
20312000,
28122200,
17215100,
20150000, 45432113, 45310000, 45442100,
17231000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% vrednosti dane ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (izbrani ponudnik).
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti (izbrani ponudnik).
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 proračuna
Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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 priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:
1. da ponudnik 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), in sicer: 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
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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.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili teh kaznivih dejanj.
2. da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek oziroma drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče; da ni opustil poslovne dejavnosti.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
3. da ponudnik 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.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
4. da ponudnik izpolnjuje obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali
določbami države naročnika.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
5. da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
6. da ima ponudnik veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registriral dejavnost.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
7. da ima ponudnik veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za
opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali mora biti član posebne organizacije,
da bi lahko v državi, v kateri ima svoj sedež,
opravljal storitev.
Dokazilo: izjava ponudnika (obrazec
št. 2)
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ne sme imeti blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil, kot ima računov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je moral v zadnjih treh letih izvesti najmanj dve dobavi in montaži pohištva
v bidermajer stilu, kot je predmet javnega
naročila, in sicer za vrednost posameznega
posla najmanj 100.000 EUR brez DDV.
Dokazilo: Referenčna lista ponudnika
(obrazec št. 3).
Potrdilo o referencah ponudnika, izdano
s strani naročnika, s katero potrjuje ponudnikovo kvalitetno in pravočasno izpolnitev
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pogodbenih obveznosti – za vsako naročilo
posebej (obrazec št. 3a).
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: 4301-4/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: do 5. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za finance, Cankarjeva 18, 3. nadstropje, soba št. 3.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastili za aktivno sodelovanje in komisija
naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za finance
Št. 66305-8/2007/2
Ob-7483/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve, Kotnikova 5,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Tomo
Brezovar, tel. 01/369-75-36, e-pošta:
tomo.brezovar@gov.si, faks 01/369-75-64.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vkIjučno 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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za potrebe Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija, Dobrna.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za potrebe
Zavoda dr. Mihe Pintarja, Dobrna.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
in montaža opreme.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
50 delovnih dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
30.000 EUR;
2. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
3. originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo ponudnik brez zadržkov
dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 15% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela
obračunal z računom. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna z zamikom 30 dni od
uradnega prejetja in potrditve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.
2. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2.
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodiš-če, ni
opustil poslovno dejavnost ali ni v katerem
koli podobnem položaju.
4. Ponudnik je izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonski-mi
določbami države, kjer ima sedež ali določbami države naročnika.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost:
1. Ponudnik mora izkazati da:
– nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe,
– v preteklem letu ni izkazal nekrite izgube iz poslovanja,
– v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih
transakcijskih računov.
2. Ponudnik ima pravočasno in v celoti
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

1. Ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih 3 letih pred oddajo ponudbe dobro
izvedel 5 istovrstnih storitev, primerljive po
vrednosti, namembnosti, zahtevnosti in obsegu del.
2. Ponudnik mora predložiti seznam
ključnega tehničnega osebja ter seznam
odgovornih za vodenje projekta.
3. Ponudnik mora predložiti prospekte s
tehničnimi podatki, ateste in certifikate kakovosti za vso serijsko opremo.
4. Ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih.
5. Ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih.
6. Ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del.
7. Ponudnik mora predložiti podpisano
izjavo o ponujenem garancijskem roku.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana 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: št. 66305-8/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da; predhodno informativno obvestilo.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
dostop do 20. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 65 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun pri Deželni banki Slovenije
d.d., Ljubljana, št. 19100-0010023743, pred
dvigom razpisne dokumentacije.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, 1. nadstropje,
tajništvo službe za investicije, ob predložitvi
dokazila o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: do
23. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 12. uri, Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve, Slovenska 54, Ljubljana,
1. nadstropje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-7488/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
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01/360-16-00, v roke: Vesna Tomažin, epošta: vesna.tomazin@obcina.skofljica.si,
faks 01/360-16-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 43004-01/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Škofljica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za večnamensko športno dvorano Škofljica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000.
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: 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
s trajanjem do 30. 9. 2007,
– izjava banke oziroma zavarovalnice,
da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti
in bančno garancijo za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: investitor zagotavlja 90%
sredstev v letu 2007, ostalo v letu 2008 po
sprejemu proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: predložitev pogodbe o skupnem nastopu iz katerega je razvidno, kdo
je nosilec posla in sklenitelj pogodbe.
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: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Št.

– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. končna vrednost ponudbe
2. garancija na izvedena dela
3. reference

90
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 43004-01/2007.
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:
7. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo v višini 25 EUR (z DDV) na račun Občine
Škofljica: 01323-0100000956.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 12.30; sejna soba Občine Škofljica,
Šmarska 3, Škofljica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno. Pooblaščeni
predstavniki ponudnikov se morajo izkazati
s pooblastilom, če niso zakoniti zastopniki.
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:
14. 3. 2007.
Občina Škofljica
Ob-7535/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Urad Vlade RS
za komuniciranje, tel. 01/478-26-30, v roke:
Simon Figar, e-pošta: simon.figar@gov.si,
faks 01/251-23-12.
Internetni
naslov
naročnika:
www.ukom.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 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 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:
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– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: promocijska darila za predsedovanje
Slovenije EU.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: naslov naročnika
– Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava promocijskih daril za predsedovanje Slovenije EU – 35.000 nahrbtnikov,
15.000 brisač, 20.000 kompletov kape in
šala in 35.000 USB ključkov z naloženo
programsko opremo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17221110, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 17214100, 18443340, 18422000,
30233170.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Nahrbtniki
1) Kratek opis: dobava 35.000 kosov nahrbtnikov skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17221110.
3) Količina ali obseg: 35.000 kosov.
5) Dodatne informacije o sklopih: ob
predpostavki, da bo pogodba med naročnikom in izbranim izvajalcem za 1. sklop podpisana do 15. 6. 2007, je rok za dobavo celotne količine nahrbtnikov 5. 10. 2007. Sicer
bo rok dobave ustrezno podaljšan. Dodatne
specifikacije o blagu posameznega sklopa
bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 02
Naslov: Brisače
1) Kratek opis: dobava 15.000 brisač
skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17214100.
3) Količina ali obseg: 15.000 kosov.
5) Dodatne informacije o sklopih: ob
predpostavki, da bo pogodba med naročnikom in izbranim izvajalcem za 2. sklop
podpisana do 15. 6. 2007, je rok za dobavo
celotne količine brisač 5. 11. 2007. Sicer
bo rok dobave ustrezno podaljšan. Dodatne
specifikacije o blagu posameznega sklopa
bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 03
Naslov: Kape in šali
1) Kratek opis: dobava 20.000 kompletov
kape in šala skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18443340, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 18422000.
3) Količina ali obseg: 20.000 kompletov
kape in šala.
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5) Dodatne informacije o sklopih: ob
predpostavki, da bo pogodba med naročnikom in izbranim izvajalcem za 3. sklop podpisana do 15. 6. 2007, je rok za dobavo celotne količine kap in šalov 5. 10. 2007. Sicer
bo rok dobave ustrezno podaljšan. Dodatne
specifikacije o blagu posameznega sklopa
bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 04
Naslov: USB ključki
1) Kratek opis: dobava 35.000 kosov
USB ključkov z naloženo programsko opremo skladno s specifikacijami iz razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30233170.
3) Količina ali obseg: 35.000 kosov.
5) Dodatne informacije o sklopih: ob
predpostavki, da bo pogodba med naročnikom in izbranim izvajalcem za 4. sklop
podpisana do 15. 6. 2007, je rok za dobavo
celotne količine USB ključkov z naloženo
programsko opremo 5. 10. 2007. Sicer bo
rok dobave ustrezno podaljšan. Dodatne
specifikacije o blagu posameznega sklopa
bodo objavljene v razpisni dokumentaciji.
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: 35.000
nahrbtnikov, 15.000 brisač, 20.000 kompletov kape in šala in 35.000 USB ključkov z
naloženo programsko opremo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 900.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik za naročilo posameznega
sklopa bo moral v 10 dneh od podpisa pogodbe predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla v
višini 10% vrednosti pogodbe z veljavnostjo
60 dni po roku, kije določen za dobavo promocijskih daril posameznega sklopa.
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 blaga posameznega sklopa,
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 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:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, v 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
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
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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
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora v ponudbi izkazati kumulativno izpolnjevanje pogoja, da je v zadnjih
treh letih pred oddajo ponudbe dobavljal
blago, kije predmet naročila in sicer za:
1. sklop: nahrbtnike, torbe ali podobne
artikle za prenašanje, razen papirnatih in
PVC vrečk v skupni vrednosti prijavljenih
referenc 200.000 EUR brez DDV.
2. in 3. sklop: katerokoli blago z vezenjem (brisače, majice, kape, šali,...) v skupni vrednosti 150.000 EUR brez DDV za
poljubno število naročnikov (ena ali več referenc).
4. sklop: vsaj 1000 USB ključkov z dotisom z naloženo aplikacijo z bistveno podobnimi lastnostmi za poljubno število naročnikov (ena ali več referenc). ali
ponudnik v ponudbi izkaže, da je aplikacija, ki je predmet ponudbe ter izpolnjuje
postavljene pogoje iz razpisne dokumentacije (multimedijski program, dodajanje
glasbe in fotografij,...), že bila prodana na
relevantnem trgu in da je ponudnik poljubnemu naročniku dobavil 1000 USB ključkov z dotisom. Ponudnik mora v ponudbi
izkazati, da v zadnjih 6 mesecih od dneva
oddaje ponudbe ni imel blokiranega računa.
Navedeno ponudnik izkaže s predložitvijo
BON obrazca, iz katerega je to razvidno ali
s predložitvijo potrdil vseh poslovnih bank,
kjer ima ponudnik odprt račun in iz katerih
je to razvidno. Navedeni pogoj mora izpolniti
vsak ponudnik posebej, ne glede na dejstvo,
da oddaja skupno ponudbo.
Ponudnik mora ponudbi priložiti neodvisno revizorsko mnenje iz katerega je razvidno, da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov.
Revizorsko mnenje ne sme biti starejše od
15 dni pred rokom za oddajo ponudb. Navedeni pogoj mora izpolniti vsak ponudnik
posebej, ne glede na dejstvo, da oddaja
skupno ponudbo.
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: UVI 07/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 042 – 051285 z dne 1. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 13. uri; na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje ponudb bo javno, predstavniki
ponudnikov se izkažejo s pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu http://www.praetor.si (rubrika javna
naročila).
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožba se lahko vloži v 10 dnevih od prejema obvestila o
oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenka 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Ob-7538/07
1. Ime, naslov naročnika in kontaktne
osebe, tel. št. faks, elektronski naslov: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000
Ljubljana, kontaktna oseba: Alenka Munda,
tel. 01/280-52-82, faks 01/280-52-55, e-pošta: alenka.munda@kis.si.
3. a) Izbrani postopek oddaje naročila:
odprti postopek.
4. Oblika naročila: nabava aparature.
5. Glavni kraj dobave: Hacquetova 17,
Ljubljana.
6. b) Javno naročilo nabave: motorizirani raziskovalni mikroskop z opremo.
7. Če je naročilo razdeljeno na sklope:
ne.
8. Rok za dobavo blaga: 30. 6. 2007.
9. Variante so dopustne: ne.
11. a) Ime in naslov, št. tel. telefaxa ter
elektronski naslov službe za dvig razpisne
dokumentacije: Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, 1000 Ljubljana, tel.
01/280-52-20, faks 01/280-52-55, tajništvo,
e-pošta: vera.pecnik@kis.si
b) Rok za pridobitev razpisne dokumentacije do: 26. 4. 2007.
c) Razpisna dokumentacija se plača:
ne.
12. a) Rok za sprejemanje ponudb: 3. 5.
2007 do 10. ure.
d) Jezik v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
13. a) Odpiranje ponudb: 3. 5. 2007 ob
12. uri, Ljubljana, Hacquetova 17, Upravna
stavba – sejna soba.
b) Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov
s pooblastilom.
14. Zahtevani pogoji in garancije: bančna garancija 6.400 EUR.
16. Pravna oblika, ki jo prevzame ponudnik, kateremu je javno naročilo oddano:
pogodba.
17. Pogoji za priznanje sposobnosti v
zvezi z osebnim statusom ponudnika, ki
lahko povzroči njihovo izključitev: pogoji v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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21. Čas veljavnosti ponudbe, v katerem
mora ponudnik vzdrževati veljavno ponudbo: do 31. 8. 2007.
26. Datum odpošiljanja obvestila: 13. 3.
2007.
27. Ali je naročilo zajeto v Sporazumu o
vladnih naročilih: ne.
Kmetijski inštitut Slovenije
Ob-7560/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik, Trg
revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komercialni oddelek, v
roke: Milena Lavrin-Arh, tel. 03/56-26-144,
e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks
03/56-52-120.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava izdelkov zaščite.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava izdelkov zaščite.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Rokavice in ostala zaščitna sredstva
1) Kratek opis: dobava rokavic in ostalih
zaščitnih sredstev.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Delovne obleke
1) Kratek opis: dobava delovnih oblek.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje naročila.
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:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od
125.188 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim dobaviteljem sklenil pogodbo.
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:
podrobna specifikacija v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: merila, navedena v specifikaciji, povabila k oddaji ponudb
ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije: (razen za DPS)
ali opisne dokumentacije (v primeru konkurenčnega dialoga):
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: na blagajni RTH d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje,
nakazilo na transakcijski račun številka
26330-0011210706 pri Banki Zasavje d.d.,
Trbovlje. Pri nakazilu je potrebno obvezno
navesti za kateri razpis se plačuje in pisno
sporočiti v komercialni oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev
računa.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 31. 5. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 10.15; Trbovlje, sejna soba RTH
d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-7580/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, SI
– 3310 Žalec, Slovenija, v roke: Andreja
Cigelšek, tel. +386/3/713-29-11, e-pošta:
olga.irman@siol.net, faks +386/3/713-29-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Dom Nine Pokorn Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec, Slovenija, v roke: Andreja Cigelšek, tel. +386/3/713-29-11, e-pošta:
olga.irman@siol.net, faks +386/3/713-29-10,
internetni naslov: razpisno dokumentacijo je
mogoče pridobiti osebno pri kontaktni osebi
Andreji Cigelšek.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano na lokaciji Dom Nine Pokorn – Grmovje, Pernovo 4a, 3310 Žalec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 36 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 292.000 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Javno naročilo se oddaja po sklopih.
Kandidati se lahko prijavijo za sklenitev
okvirnega sporazuma za enega ali več razpisanih sklopov. Posamezni artikli podskupin na podlagi katerih se prijavijo kandidati
in jim bo priznana sposobnost je priložena v
prilogi razpisne dokumentacije.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino in
vrsto blaga, saj je količina in vrsta blaga zanj
v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma
objektivno neugotovljiva.
Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega razpisa, pozval kandidate, s katerimi bo imel sklenjene okvirne
sporazume, da oddajo ponudbe.
Vrsta, lastnosti, kakovost, izvedbeni pogoji in opis predmeta pogodbe bo natančneje opredeljena v posameznem povpraševanju naročnika. Na podlagi konkretnega
povpraševanja bodo povabljeni kandidati
oddali konkretne ponudbe, ki bodo vključevale ponudbene cene.
Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo potreboval
dobavo, ki je predmet tega razpisa, naročal
po sprejetih cenah iz konkretnih ponudb in
pod pogoji, kot je to navedeno v vzorcu
okvirnega sporazuma.
Naročnik bo naročal blago sukcesivno
glede na svoje potrebe po tovrstnem blagu.
Naročnik se zavezuje, da bo zbiral ponudbene predračune za posamezen sklop enkrat letno v okviru sklenjenega sporazuma
3 let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: Sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava sadja in zelenjave.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
Sklop št. 02
Naslov: Zamrznjena živila (sadje, zelenjava, mlečni izdelki in ostalo zamrznjeno
blago)
1) Kratek opis: dobava zamrznjenih živil
(sadje, zelenjava, mlečni izdelki in ostalo
zamrznjeno blago).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
Sklop št. 03
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
Sklop št. 04
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
1) Kratek opis: dobava kruha in pekovskega peciva.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
Sklop št. 05
Naslov: Meso in izdelki iz mesa (brez
perutnine)
1) Kratek opis: dobava mesa in izdelkov
iz mesa (brez perutnine).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
Sklop št. 06
Naslov: Perutnina in izdelki iz perutnine
1) Kratek opis: dobava perutnine in izdelkov iz perutnine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
Sklop št. 07
Naslov: Splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: dobava splošnega prehrambnega blaga.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev.
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: dobava
živil in materiala za prehrano za obdobje
treh let.
Ocenjena vrednost brez DDV: 292.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
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II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila 60. dan od dneva
uradnega prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudniku za sodelovanje v
postopku na podlagi izpolnjevanja pogojev
po 42. členu ZJN2:
Potrdilo o nekaznovanosti – naročnik bo
izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS:
– 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: ponudnik predloži Potrdilo o
nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik
potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN-2
podatke pridobil sam.
Tuji ponudniki morajo predložiti:
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da
niso storili predhodno navedenih kaznivih
dejanj.
Potrdilo o registraciji, s katerim ponudnik
dokazuje, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega razpisa.
Dokazilo: ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni
podjetnik predloži potrdilo, da je vpisan pri
davčnem organu – priglasitveni list.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik
potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN-2
podatke pridobil sam.
Potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, s katerim ponudnik dokazuje da proti ponudniku 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.
Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence. Listina mora biti v originalu in ne
starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil,

mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 2. točke
41. člena ZJN-2 podatke pridobil sam.
Ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo (Obr 5), da bo v
primeru izbora na javnem razpisu naročniku
ob podpisu pogodbe predložil:
– bančno garancijo ali garancijo druge
pravne osebe z ustrezno finančno boniteto,
zavarovalnice in podobno (v nadaljevanju:
garancija) v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z
veljavnostjo en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, če njegova ponudba
presega 125.187,78 EUR brez DDV ali
– lastno menico, bianco, podpisano in
s pečatom, z menično izjavo, v višini 10%
pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez protesta, z veljavnostjo en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, če njegova ponudba
ne presega 125.187,78 EUR.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, s katerim ponudnik dokazuje, da je poravnal davke in prispevke.
Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo, ki
ga izda davčni urad ali drug pristojni organ
države kjer ima ponudnik svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik potrdila
ne bo predložil, mora predložiti soglasje,
na podlagi katerega bo naročnik v skladu z
določilom 2. točke 41. člena ZJN-2 podatke
pridobil sam.
Podatki o solventnosti ponudnika, s katerim ponudnik dokazuje finančno in poslovno
sposobnost.
Dokazilo: ponudnik predloži obrazec
BON-1 za preteklo poslovno leto, ki ni starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
Za obrtnike velja napoved za odmero dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON-1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil, mora predložiti
soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN-2
podatke pridobil sam.
Finančno zavarovanje za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Garancija za resnost ponudbe
V primeru, da ponudba ponudnika presega 125.187,78 EUR brez DDV mora ponudnik svoji ponudbi priložiti bančno garancijo ali garancijo druge pravne osebe z
ustrezno finančno boniteto, zavarovalnice
ali podobno (v nadaljevanju: garancija) za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti javnega naročila. Dokument mora biti skladen
z vzorcem. Garancija za resnost ponudbe
mora biti v veljavi 60 dni po roku določenem
za odpiranje ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije. V
primeru, da ponudnik ni predložil garancije
za resnost ponudbe, se njegova ponudba
kot nepravilna obvezno izloči iz nadaljnjega
postopka.
Bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
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ponudba ne presega 125.187,78 EUR brez
DDV. V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno bianco menico za
resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 2.086,46 EUR. Menična izjava mora biti
skladna z vzorcem.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava o dostavi vzorcev blaga (OBR
I/07);
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti (OBR I/08);
– izjava o zagotovljenem rednem nadzoru kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
živil (OBR I/09);
– izjava o izdobavi artiklov istega datuma
pri pošiljki (OBR I/10);
– izjava o pakiranju izdelkov (OBR I/11).
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: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: najmanjše število: 2 in največje število: 7.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: merilo je za vse sklope
enako. V primeru, da bo naročnik prejel več
kot 7 prijav za posamezen sklop od kandidatov, ki bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje bo izbral 7 kandidatov, ki bodo prijavili
najvišjo skupno vrednost referenc. Kandidat
lahko prijavi reference za obdobje zadnjih
treh let (2004, 2005 in 2006) za uspešno
opravljene dobave enakovrednega blaga za
prijavljen sklop po specifikaciji poljubnim naročnikom (končnim kupcem).
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikaciji, povabila 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: 49/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: odpiranje prijav ne bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, Sl 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,

internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks 01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Vložitev pritožb:
– v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ni drugače določeno,
– 10 dni od dneva prejema odločitve o
dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Dom Nine Pokorn Grmovje
Št. 207/07
Ob-7639/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, faks ++386/1/522-27-64.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Klinični center Ljubljana,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, e-pošta: faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– oseba javnega prava.
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup opreme:
invalidski vozički, delovni vozički (razni),
mize za preglede.
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 opreme: skupina A: invalidski vozički, skupina B: delovni vozički (razni),
skupina C: mize za preglede.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
33.19.31.20-6,
29.22.15.20-5,
33.19.22.10-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija na prvi poziv za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
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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 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: 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:
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 24. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 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.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-7673/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova
1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): sabina.gregorincic@ljubljana.si,
tel. 01/306-44-16, v roke: Sabina Gregorinčič, faks 01/306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije – tokovine.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije tokovine;
nočni odjem in dnevni odjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena poraba za razpisano obdobje za nočni
odjem je ca. 44079564 KWH, za ostali odjem je ca. 25629889 KWH.
Ocenjena vrednost brez DDV: 4,652.294
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: cena je fiksna za čas trajanja
pogodbe. Cena je dana v € skladno z ponudbenim obrazcem.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; licenca izdana in potrjena s strani Agencije za energijo RS.
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:
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik morata izpolnjevati pogoje iz 42. člena
ZJN – 2,
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
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– ponudnik ne sme biti v postopku prisilne poravnave,stečaju, likvidaciji, kadar z
njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je
v kateremkoli podobnem položaju,
– ponudnik mora izpolnjevati obveznosti
v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali
določbami države naročnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazovati pozitivno poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo
ponudbe in ne sme imeti v preteklih šestih
mesecih blokiran transakcijski račun,
– ponudnik mora priložiti za pravne osebe BON 1/P in za samostojne podjetnike
BON 1/SP.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti v letih 2005 in
2006 sklenjene vsaj tri pogodbe, vsaka
pogodba mora izkazovati dobavo najmanj
25.000.000 kwh električne energije v obdobju enega leta,
– ponudnik mora priložiti reference potrjene s strani kupca/ev.
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: 07/300303.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 050 – 061752 z dne 13. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 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: 23. 4.
2007 ob 10. uri; Dalmatinova 1, sejna soba
službe za javna naročila.
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 c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-49/2007/4
Ob-7674/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija Ministrstvo za
notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi: Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.

I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna
oseba: Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve, kontaktna oseba:
Veronika Bajrič, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/428-40-54,
faks +386/1/428-57-91, elektronska pošta:
jr.mnz@gov.si.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija Ministrstvo za notranje zadeve
glavna pisarna, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za dobavo opreme za
nadzor prometa, št. 430-49/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Kraj dobave opreme je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija,
Vodovodna 93a, Ljubljana.
Kraj izvedbe servisno-tehničnega usposabljanja (za sklop 1, sklop 2 in sklop 3)
naročnikovih delavcev-strokovnega osebja
je lokacija ponudnika-izvajalca na območju
Republike Slovenije.
Kraj izvedbe usposabljanja (za sklop 1,
sklop 2 in sklop 3) naročnikovih delavcevuporabnikov je lokacija naročnika Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava opreme za nadzor prometa ter (za sklop 1,
sklop 2 in sklop 3) izvedba usposabljanja
za predmetno opremo. Predmet javnega
razpisa je podrobneje opredeljen v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00–0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ročni elektronski alkoskop za
ugotavljanje koncentracije alkohola v izdihanem zraku
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00 – 0.
3) Količina ali obseg: sklop 1: ročni elektronski alkoskop za ugotavljanje koncentracije alkohola v izdihanem zraku – 32 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 58.533,33
EUR.
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4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Laserski merilnik hitrosti
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
3) Količina ali obseg: sklop 2: laserski
merilnik hitrosti – 22 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 73.026,67
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Video nadzorni sistem, ki deluje
na principu tahografa
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
3) Količina ali obseg: sklop 3: video nadzorni sistem, ki deluje na principu tahografa
– 8 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 50.075
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Kovček za oglede krajev prometnih nesreč.
1) Kratek opis: predmet javnega razpisa
je podrobneje opredeljen v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.81.13.00-0.
3) Količina ali obseg: sklop 4: kovček
za oglede krajev prometnih nesreč – 80
kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 69.350
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: ročni elektronski alkoskop za
ugotavljanje koncentracije alkohola v izdihanem zraku – 32 kosov;
Sklop 2: laserski merilnik hitrosti – 22
kosov;
Sklop 3: video nadzorni sistem, ki deluje
na principu tahografa – 8 kosov;
Sklop 4: kovček za oglede krajev prometnih nesreč – 80 kosov.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250.985
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izjava
banke, da bo ponudniku v zvezi s predmetnim javnim naročilom izdala bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema računa, ki je izstavljen po zapisniškem
prevzemu opreme in (za sklop 1, sklop 2 in
sklop 3) izvedbi usposabljanja.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in poslovodečega ponudnika. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
Izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o strokovni usposobljenosti kadra (za sklop 1, sklop 2 in sklop 3).
Odobritev tipa merila, izdana s strani Urada RS za meroslovje ali potrdilo o
vlogi za izdajo listine odobritev tipa merila
pri Uradu RS za meroslovje (za sklop 2 in
sklop 3).
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Izjava o zagotavljanju rednih in izrednih
overitev s strani Urada RS za meroslovje
ali pooblaščenega laboratorija (za sklop 2
in sklop 3).
Prospektni material ali druga dokumentacija.
Vzorec ponujenega artikla (za sklop 4).
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: javni razpis za dobavo
opreme za nadzor prometa, 430-49/2007.
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:
7. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43004907, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 15 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
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VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-7696/07
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: izdelava in dobava varnostnih ograj
za potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v RS do konca leta 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava in dobava varnostnih ograj za
potrebe interventne zamenjave na državnih cestah v RS do konca leta 2008.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava in dobava varnostnih ograj za potrebe
interventne zamenjave na državnih cestah v
RS do konca leta 2008.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,416.666,67 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
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bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
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:
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 petih poslovnih let znaša najmanj v višini enaki ponudbeni ceni (brez DDV). Pri skupni ponudbi
povprečni letni prihodek vsakega partnerja
v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša
najmanj v višini enaki vrednosti del (brez
DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov;
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.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 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: 8. 5.
2007 ob 10.30; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-7708/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Trbovlje, Rudarska
cesta 10a, 1420 Trbovlje, Slovenija, tel.
+386/3/56-33-380, v roke: Adela Majhenič,
e-pošta: vrtec.trbovlje@guest.arnes.si, faks
+386/3/56-33-387.
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
1) Kratek opis: meso in mesni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: perutninsko meso in izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
1) Kratek opis: zamrznjene ribe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
1) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
1) Kratek opis: kruh, pekovski izdelki in
slaščice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
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Sklop št. 7
1) Kratek opis: zamrznjeni izdelki iz testa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
1) Kratek opis: žita.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 9
1) Kratek opis: mlevski izdelki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 10
1) Kratek opis: sveže in suho sadje in
zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 11
1) Kratek opis: konzervirano sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15332400.
Sklop št. 12
1) Kratek opis: zamrznjeno sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 13
1) Kratek opis: sadni sokovi, sirupi in
ostala pijača.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 14
1) Kratek opis: začimbe.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15872200.
Sklop št. 15
1) Kratek opis: čaji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15865000.
Sklop št. 16
1) Kratek opis: juhe in omake.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15891300.
Sklop št. 17
1) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 18
1) Kratek opis: diabetični in dietetični pro
izvodi.
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: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila:
Kotizacijo je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01329 - 6030642451.
Potrdilo pošljite po faksu 03/56-33-387, s
pripisom točnega naslova in davčne številke
za pošiljanje razpisne dokumentacije.
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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 do 9. ure.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
17. 3. 2007.
Vrtec Trbovlje
Ob-7709/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Cerknica, Cesta 4. maja
53, 1380 Cerknica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bogdana Bizjak, tel.
00386/1/709-06-10, v roke: Bogdana Bizjak,
e-pošta: bogdana.bizjak@cerknica.si, faks
00386/1/709-06-33.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža opreme za
kuhinjo v Osnovni šoli Rakek.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Rakek.
Šifra NUTS: SI00A.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža opreme za kuhinjo v
Osnovni šoli Rakek po priloženi specifikaciji v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36670000, dopolnilni besednjak, glavni
predmet: E018.
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: celoten obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
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Ocenjena vrednost brez DDV: 250.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 20. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija v
višini 10% od pogodbene vrednosti za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, vključno z
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po potrditvi
situacije od strani nadzornega organa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; ponudnik mora obvezno predložiti najmanj dve pisni potrdili
naročnikov iz katerih izhaja, da je izvedel
v preteklih treh letih ter dobavil in montiral
opremo kuhinje ali delilnih kuhinj v vrednosti minimalno 80.000 EUR (velja za vsako
posebej).
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: skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
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: 4301-1/2007-16.
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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 13. uri; Občina Cerknica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/234-28-00, faks
00386/1/234-28-40.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Občina Cerknica
Št. 430-77/2007-2
Ob-7759/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/230-52-25,
+ 386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks + 386/1/471-17-30,
+ 386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35.
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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: http://www.mors.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 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: MORS 37/2007-ODP, nakup terenske opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DDP Centralno skladišče MORS, Miheličeva ul. b.š., Ljubljana
- Šentvid.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov 1. sklop: Kontejner
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.34.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2007.
Sklop št. 2.
Naslov 2. sklop: Zaboja
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.74.00-0.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek:
30. 10. 2007.
Sklop št. 3.
Naslov 3. sklop: Pihalec toplega zraka
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1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.22.20.00-4.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2007.
Sklop št. 4.
Naslov 4. sklop: Postelja zložljiva terenska
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.22.25.20-5.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.1.10) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z opisom 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: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
opisom v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
V primeru, da bo več ponudnikov za
posamezen sklop ponudilo enako najnižjo
ceno, se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni rok za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 37/2007ODP za nakup terenske opreme.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb,
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri, MORS, DLO, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-45/2007-2
Ob-7760/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/230-52-25,
+ 386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks + 386/1/471-17-30,
+ 386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35.
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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.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 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.) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 17/2007-ODP; nakup artiklov bojne uniforme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
18.13.32.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Oblačila vrhnja
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.20.00.00-1.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
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4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 18. 2.
2008.
Sklop št. 2
Naslov: Oblačila poletna
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.23.00.00-0.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 5. 3.
2008.
Sklop št. 3
Naslov: Nogavice
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.28.11.10-9.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka; zaključek 28. 2.
2008.
Sklop št. 4
Naslov: Perilo bombažno
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.31.00.00-5.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 4. 3.
2008.
Sklop št. 5
Naslov: Perilo funkcijsko
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.31.00.00-5.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 14. 2.
2008.
Sklop št. 6
Naslov: perilo termo
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.31.00.00-5.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 12. 3.
2008.
Sklop št. 7
Naslov: Rokavice
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.42.40.00-7.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne
dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja naročila ali začetka/zaključka: zaključek 11. 3.
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: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
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: skladno
z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in
v opisni dokumentaciji.
Merila

1. Cena
2. Ocena vzorca

Ponderiranje

60
40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 17/2007ODP.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 13. uri, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-46/2007-2
Ob-7761/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontakt
na(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+ 386/1/471-17-30, + 386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
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I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35.
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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.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 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.) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS 18/2007-ODP; nakup obutve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
19.30.00.00-9.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Škornji platneni
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19.31.53.00-0.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
5. 2. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Škornji nepremočljivi
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19.31.53.00-0.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
5. 3. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Copati športni tekaški
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19.32.20.00-9.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka; zaključek
7. 2. 2008.
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Sklop št. 4
Naslov: Copati športni dvoranski
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
19.32.20.00-9.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
7. 2. 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: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
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: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. Cena
2. Ocena vzorca

Ponderiranje

60
40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 18/2007ODP.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 11. uri, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-99/2007-2
Ob-7762/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386/1/230-52-25,
+ 386/1/471-23-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks + 386/1/471-17-30,
+ 386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35.
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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.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 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: MORS 29/2007-ODP; nakup
tkanine.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.št. Ljubljana, Šentvid.
Šifra NUTS: A038.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
17.11.00.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Tkanina za poletno uniformo,
maskirna
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.11.00.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
15. 1. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Tkanina za vrhnja oblačila, maskirna

1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.11.00.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
11. 9. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Tkanina za vrhnja oblačila ognjevarna, maskirna
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17.11.00.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka; zaključek
17. 1. 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: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
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: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj
in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. Cena
2. Ocena kakovosti vzorca

Ponderiranje

60
40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 29/2007ODP.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika Javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do
12. ure.
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IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 9.30, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7764/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Ljubljana
- Šiška, 1117 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Minka Pristavec, e-pošta: siska@sszslo.si,
faks 00385/1/513-16-65.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: Dom starejših občanov Ljubljana
Šiška, Kunaverjeva 15, 1117 Ljubljana, Slovenija, v roke: Škof Anton, tel.
00385/1/513-16-51, e-pošta: anton.skof@sszslo.si, faks 00385/1/513-16-65.
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:
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Kunaverjeva 15.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Trajanje v letih: 4.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 1,000.000
EUR brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil in materiala za
prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sveže sadje in zelenjava.
1) Kratek opis: sveže sadje in zele
njava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000
Sklop št. 2
Naslov: Mleko in mlečni izdelki.
1) Kratek opis: mleko in mlečni izdelki.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 3
Naslov: Kruh, pecivo, slaščice, mlevski
izdelki in testenine
1) Kratek opis: kruh, pecivo, slaščice,
mlevski izdelki in testenine s podskupinami.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15811100,
15811200; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15811300, 15850000, 15800000.
Sklop št. 4
Naslov: Sveže meso
1) Kratek opis: sveže meso, drobovina,
mesni izdelki, jajca, kunci in ribe s podskupinami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000, 15119000.
Sklop št. 5
Naslov: Splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: splošno prehrambeno
blago s podskupinami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15860000, 15891000.
Sklop št. 6
Naslov: Pijače
1) Kratek opis: pijače s podskupinami.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15930000, 15980000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,000.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilni pogoj najmanj 30
dni od dobave.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba oziroma
okvirni sporazum.
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:
– da gospodarski subjekt in njegov zakoniti in njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kazenskih,
– dejanj, ki so opredeljena v kazenskem
zakoniku,
– da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaj ali likvidacijski postopek,
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim ravnanjem in da ni storil,
– velike strokovne napake s področja
predmeta javnega naročila,
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov in davkov,
– da ima veljavno registracijo,
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– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti če je
potrebno.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih
pred objavo ni imel blokiranega transakcijskega računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da posluje v skladu s HACCP programom.
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: 225-2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 9. uri; Ljubljana, Kunaverjeva 15..
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Na javnem odpiranju lahko s pripombami
sodelujejo le tisti predstavniki ponudnikov,
ki se izkažejo z ustreznim pooblastilom in
zakoniti zastopniki 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnega naročila,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00385/01-201/234-28-40.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Dom starejših občanov Ljubljana Šiška, Kunaverjeva 15, 1117 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
siska@sszslo.si, tel. 00385/1/513-16-51,
faks 00385/1/513-16-65.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 3. 2007.
Dom starejših občanov
Ljubljana - Šiška
Št. 200-4/07-3
Ob-7767/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica “Dr.
Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. +386/5/330-15-80, v
roke: vodji Skupine za javna naročila, epošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
+386/5/330-15-82.
Internetni naslov naročnika: www.
bolnisnica-go.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Spološna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja lekarne, tel.
00386/5/330-16-80, v roke: Metka Štefančič, mag. farm., spec. kl. farm., e-pošta:
metka.stefancic@bolnisnica-go.si,
faks
00386/5/330-16-88.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Splošna bolnišnica “Dr. Franca Derganca” Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel.
+386/5/330-15-50, v roke: tajnica predstojnika upravne službe, faks +386/5/330-15-54,
internetni naslov: www.bolnisnica-go.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN “dializni filtri in ostali dializni
potrošni material” (ANL10B).
II.1.2) Vrsta narocila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, UI.
Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici - lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število 3, ali, če je to primerno, največje
število sodelujočih v predvidenem okvirnem
sporazumu.
Trajanje okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 323.523 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev okvirnih sporazumov za dobavo
medicinskih pripomočkov – dializni
filtri in ostali dializni potrošni material
(ANL10B) za naročnika po specifikacijah
predmeta JN, kot se nahaja v teh navodilih in v programu Go-Soft pod šifro
razpisa 0502.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33181200.
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: količine
so zapisane v programu Go-Soft, so okvirne
in so izražene glede na nabavljeno količino v preteklem letu in glede na predvideno
dodatno uporabo na osnovi vpeljave novih
postopkov pri zdravljenju. Naročnik nikakor
ni zavezan k nabavi določenih količin po
tem okvirnem sporazumu. Naročnik pa se
bo z okvirnim sporazumom zavezal, da bo
v primeru, če bo nabavljal medicinske pripomočke, ki so predmet okvirnega sporazuma,
kupoval po cenah in po pogojih dobave,
kot je to navedeno vtem okvirnem sporazumu. Naročnik ugotavlja, da po obsegu in
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časovno ne more vnaprej natančno določiti potreb po sukcesivni dobavi medicinskih
pripomočkov, ki so predmet tega sporazuma
in bo medicinske pripomočke – dializni filtri
in ostali dializni potrošni material (ANL10B)
časovno in količinsko naročal glede na dejanske potrebe.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: odlog plačila 60 dni, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
vsi medicinski pripomočki morajo biti sterilizirani s paro.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a. Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
1. odstavka 42. člena ter šestega odstavka
44. člena ZJN-2.
1.b. Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a. Udeleženec zagotavIja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-Soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov vse razpisane medicinske pripomočke, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 3.
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 dolocil naročnik: 200-4/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 4. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 30. 5. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/234-28-00, faks
00386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2007.
Splošna bolnišnica “Dr. Franca
Derganca” Nova Gorica
Št. 430-128/2007-2
Ob-7769/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+ 386/1/230-52-25, + 386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+ 386/1/471-17-30, + 386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57, Sonja Jekovec,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35,
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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.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 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: MORS 81/2007-ODP – nakup diesel električnih agregatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana - Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.12.10.00-1.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Diesel električni agregati večje
moči
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.12.10.00-1.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Diesel električni agregati manjše moči
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.12.10.00-1.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
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 določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

1. vrednost ponudbe
2. garancijski rok

Ponderiranje

80%
20%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I. 5. ter prilogi 9 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 81/2007ODP.
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 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.

Št.

Razpisna dokumentacija je dostopna
na spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59, 1000
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen obrazec v
razpisni dokumentaciji).
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.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 430-84/2007-2
Ob-7559/07
I. Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Alojzij Štraus, Škerlj Franci,
tel. +386/1/471-26-01, +386/1/471-21-86
ali 031/357-505, +386/1/471-17-99 ali
031/244-157, faks +386/1/471-16-37.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
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 zgo-raj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: »prenova praznih službenih stanovanj v lasti MORS po sklopih št.: 110107-Ribnica, 150107-Brežice in 200107-Maribor«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Sklop 110107-Ribnica.
Sklop 150107-Brežice.
Sklop 200107-Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
»prenova praznih službenih stanovanj v
lasti MORS po sklopih št.: 110107-Rib-

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

1943

nica, 150107-Brežice in 200107-Maribor«
in sicer:
– demontaža in odstranitev starega
stavbnega pohištva, ter dobava in montaža
novega;
– celovita prenova kanalizacijske in vodovodne instalacije, elektroinstalacije, ogrevanja, itd.;
– kompletna prenova kopalnic in sanitarij;
– ureditev tlakov, zidov, slikopleskarska
dela, itd.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
1) Kratek opis: »prenova praznih službenih stanovanj v lasti MORS po sklopih,
in sicer:
– demontaža in odstranitev starega
stavbnega pohištva, ter dobava in montaža
novega;
– celovita prenova kanalizacijske in vodovodne instalacije, elektroinstalacije, ogrevanja, itd.;
– kompletna prenova kopalnic in sanitarij;
– ureditev tlakov, zidov, slikopleskarska
dela, itd.
3) Količina ali obseg:
Sklop 110107 – Ribnica – prenova
18 stanovanj.
Sklop 150107 – Brežice – prenova
15 stanovanj.
Sklop 200107 – Maribor – prenova
15 stanovanj.
4. Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek: v
60-ih dneh od dneva uvedbe v delo.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: »prenova praznih službenih stanovanj v lasti MORS
po sklopih št.: 110107-Ribnica, 150107-Brežice in 200107-Maribor«, in sicer:
– demontaža in odstranitev starega
stavbnega pohištva, ter dobava in montaža
novega;
– celovita prenova kanalizacijske in vodovodne instalacije, elektroinstalacije, ogrevanja, itd.;
– kompletna prenova kopalnic in sanitarij;
– ureditev tlakov, zidov, slikopleskarska
dela, itd.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: v 60-ih dneh od dneva uvedbe
v delo.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini 10% ponudbene cene z DDV (glede na
skupno ponujeno vrednost za vse sklope za
katere je ponudnik dal ponudbo),
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti z DDV za
vsak posamezni sklop,
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
5% pogodbene vrednosti z DDV 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 sub
jektov, 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:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpol
njeno:
– 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 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,
– izpolnjena izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo s strani izdajatelja
referenčne izjave,
– poročilo o meritvah toplotne prehod
nosti,
– izpolnjevanje tehničnih lastnosti in pogojev montaže (izjava dobavitelja in ponudnika).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena
za posamezni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-58/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije (razen za DPS)
ali opisne dokumentacije (v primeru konkurenčnega dialoga):
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 7. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 ob 9. uri.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 12. uri, Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana, sejna soba št.
327/III.
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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: 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: 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:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 268-266/2005 90 02105
Ob-7566/07
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: Dejan
Šabeder, tel. +386/2/34-14-79, e-pošta: dejan.sabeder@azp.si, faks +386/2/234-14-52.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.azp.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Javna
agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica 5, SI 2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: Dejan.sabeder@azp.si,
tel. +386/2/234-14-97, internetni naslov:
http://www.azp.si, faks +386/2/234-14-53.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: Dejan.sabeder@azp.si, tel. +386/2/234-14-79,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/234-14-53.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: Dejan.sabeder@azp.si, tel. +386/2/234-14-79,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/234-14-53.
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: izvedba izvennivojskega križanja
ceste in železniške proge v Štorah in povezovalnih poti ter ukonitev dveh nivojskih
prehodov (NPr Lipa in Štore).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RS
– Celje in Štore.
Šifra NUTS: SI0.

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Načrtovana je izvedba deviacije ceste
G 2-107, nadvoza regionalne ceste na Lipo
in novega nadomestnega križišča glavna
cesta G 2-107 – regionalna cesta na Lipo,
in sicer ca. 175 m zahodno od obstoječega
križišča.
Nadvoz bo zgrajen čez obstoječo glavno cesto G 2-107 (Celje–Rogaška Slatina),
čez dvotirno elektrificirano železniško progo
Maribor–Celje, čez industrijske tire nekdanje
železarne Štore, današnje Štore Steel (5 industrijskih tirov), čez Voglajno, čez toplovod
in čez obstoječo regionalno cesto. Predvidena skupna dolžina nadvoza, merjeno med
dilatacijama na krajnih opornikih, je L = 188
m, skupna dolžina nadvoza vključno s krilnimi zidovi znaša ca. 215 m, širina nadvoza
pa ca. 10 m. Na nadvozu bo vozišče, ki bo
širine 6 m med robniki, desni hodnik in levi
hodnik za pešce, širine 1,6 m vsak ter obojestranski prostor za ograjo, vsak širine 0,25
m. Cestni nasipi ne bodo presegali višine 4
m do 5 m. Prekladna konstrukcija bo izvedena kot kontinuirana plošča preko sedmih
polj iz prednapetega betona ter armirani z
armaturo.
Izvajalec na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) sam izdela projekt za izvedbo (PZI) na način, da
bo nadvoz gradil tako, da bosta železniški
in cestni promet motena v najmanjši meri.
Za regionalno cesto na levem bregu Voglajne bo promet preusmerjen na začasni
obvoz. Vse uvrtane Benotto pilote se lahko
izdeluje brez poseganja v železniški promet,
pod pogojem, da je predhodno prestavljen
diagonalni industrijski tir in s tem pridobljen
prostor za vmesni steber nadvoza. Med
opaženjem prekladne konstrukcije nad elektrificirano progo bo iz varnostnih razlogov
potrebno odklopiti električno vozno mrežo
v območju objekta. V tem območju bodo
vlaki vozili z »zaletom«, oziroma z dizelsko vleko. Gradnja opornikov in vmesnih
stebrov predvidoma ne bo ovirala železniškega prometa. Potrebni bodo le poostreni
varnostni ukrepi na gradbišču (zaščitni odri
in mreže) in eventualno občasno prilagojen
režim vožnje vlakov skozi gradbišče, kolikor
bo to možno.
Vsa dela pri gradnji objekta bodo potekala po splošno znanih, ustaljenih postopkih
v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje,
stroke in pristojnih strokovnih služb investitorja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
deviacije ceste G 2-107, nadvoza regionalne ceste na Lipo in novega nadomestnega
križišča glavna cesta G 2-107 – regionalna
cesta na Lipo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,700.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti v
višini najmanj 10% vrednosti ponudbe brez
davka na dodano vrednost (DDV). Garanci-
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ja 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 sub
jektov, 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,
kolikor gre za pravno osebo, 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, 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 osnovne
sposobnosti tako, da predloži lastno izjavo,
da ni storil dejanj iz prejšnjega odstavka.
Tuji ponudniki morajo predložiti dokazila,
da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
Ponudnik mora zagotoviti, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
prav tako, da z njegovimi posli iz katerih
drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni
opustil dejavnosti. Zahtevano velja tudi za
partnerje v skupnem nastopu.
Kot dokazilo velja izpolnjena in podpisana izjava s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma partnerja v skupnem
nastopu.
Ponudnik v dosedanji praksi ni storil velike strokovne napake iz področja predmeta

tega javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
Tega prav tako ni storil nobeden od partnerjev v skupnem nastopu.
Kot dokazilo velja izpolnjen razpisni
obrazec podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma partnerja v skupnem nastopu.
Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do vseh
podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil,
prav tako partnerji v skupnem nastopu.
Kot dokazilo velja izpolnjen obrazec podpisan s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma partnerja v skupnem nastopu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa, prav tako niso imeli blokade na transakcijskih računih partnerji v
skupnem nastopu.
Kot dokazilo velja izpolnjen obrazec,
podpisan s strani zakonitega zastopnika
ponudnika oziroma partnerja v skupnem
nastopu.
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Tehnična sposobnost
Ponudnik mora zagotoviti, da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila in je kadrovsko in tehnično
usposobljen za izvajanje predmeta javnega
naročila sam oziroma skupaj s partnerji v
skupnem nastopu.
Kot dokazilo velja izpolnjen razpisni
obrazec, podpisan, s strani zakonitega zastopnika ponudnika oziroma s strani poslovodečega v skupni ponudbi.
Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake iz področja, potrebne za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje
določene v Zakonu o graditvi objektov in
so potrebni za izvedbo javnega naročila,
vendar najmanj:
– 2 strokovnjaka z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja gradbeništva,
– 2 strokovnjaka z najmanj visokošolsko
izobrazbo s področja gradbeništva,
– 1 strokovnjak z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja geodezije,
– 1 strokovnjak z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja geotehnike.
Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedbo njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila.
Zagotovljen mora biti odgovoren vodja
del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1
– UPB 1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Zakon o graditvi objektov
(Ur. l. RS, št. 102/04 UPB 1in 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 usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007 ob 10. uri.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 1.000 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: 14. 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: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 12. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpira
nju ponudb: da; osebe 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: 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:
15. 3. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 053/2007
Ob-7579/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ig, Govekarjeva cesta 6,
1292 Ig, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Ig, tel. 01/280-23-00, v roke: Natalija Skok, e-pošta: obcina-ig@siol.net, faks
01/280-23-22.
Internetni naslov naročnika: www.
obcina-ig.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:
– regionalni ali lokalni organ.
– drugo: lokalna samouprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja zdravstvene postaje z
lekarno, knjižnico in lokali.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a)Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
mestu porušene stare občinske zgradbe.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, inštalaterskih in obrtniških del za izgradnjo (novogradnjo)
zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico
in lokali, na Igu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
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
gradbenih, inštalaterskih in obrtniških del za
izgradnjo (novogradnjo) zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico in lokali, na Igu.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,912.000
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
♦ Originalna bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti,
z rokom veljavnosti najmanj 90 dni od dneva, določenega za predložitev ponudbe;
♦ Originalna nepogojna izjava banke, da
bo izstavila bančno garancijo za dobro in
pravočasno izvedbo pogodbenih del, v višini
10% pogodbene vrednosti (brez DDV);
♦ Originalna nepogojna izjava banke, da
bo izstavila bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi, v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo na podlagi začasnih mesečnih situacij, potrjenih s strani nadzornega
organa, in na podlagi končne situacije, izdane na podlagi končnega obračuna del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki o
skupni izvedbi naročila, po katerem skupni
ponudniki neomejeno solidarno odgovarjajo
za obveznosti iz prejetega naročila, z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
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 sam preverjal ali je ponudnik
s sedežem v Republiki Sloveniji vpisan v
ustrezen register dejavnosti;
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ponudniki s sedežem izven Republike
Slovenije morajo predložiti dokazilo o vpisu
v register dejavnosti, ki na datum odpiranja
ponudb ne sme biti starejše od 30 dni;
♦ Pod kazensko in materialno odgovornostjo dana izjava ponudnika, da ponudnik
in njegov zakoniti zastopnik nista pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj, naštetih v42. členu ZJN-2;
♦ Potrdilo, da ponudnik ni 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;
♦ Potrdilo, izdano s strani pristojnega sodišča, ki ne sme biti starejše od 30 dni (šteto
od datuma, določenega za oddajo ponudbe)
in izkazuje zadnje stanje ponudnika, da zoper njega ni bil uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije;
♦ Potrdilo pristojnega organa, ki ne sme
biti starejše od 30 dni, šteto glede na datum, določen za oddajo ponudbe, da ima
ponudnik poravnane obveznosti iz naslova
davkov v skladu s predpisi države, kjer ima
sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
♦ Revidirani izkazi poslovnih izidov za
poslovna leta 2004, 2005 in 2006; kolikor
ponudnik ni zavezanec za revizijo, predloži izkaz poslovnih izidov za poslovna leta
2004, 2005 in 2006, skupaj z izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni zavezanec za revizijo;
♦ Pod kazensko in materialno odgovornostjo dana izjava ponudnika, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3)Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
♦ Seznam gradenj zahtevnih objektov
– stavb (po ZGO-1), izvedenih v letih 2004,
2005, 2006, potrjen s strani posameznih
naročnikov;
♦ Pod kazensko in materialno odgovornostjo dana izjava ponudnika, da ima za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
zaposleno vsaj eno osebo, s VII. stopnjo
izobrazbe gradbene smeri, ki bo sodelovala
pri izvedbi tega javnega naročila, z navedbo te osebe ter fotokopijo potrdila o njeni
izobrazbi;
♦ Izjava o dolžini garancijskega roka.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenda stevilka dokumenta, ki
jo je dolocil naročnik: 430-04/001/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
17. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Ig, št. 01237-0100000320,
sklic na št. 00 713000-0012007, pred dvigom dokumentacije. Ob prevzemu doku-

mentacije je predložitev dokazil o plačilu
obvezna.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 4.
2007 ob 12. uri, Občina Ig, Govekarjeva
cesta 6, 1292 Ig.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov, ki se
izkažejo s pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila. Po odločitvi o
dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo
deset dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma priznanju sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Občina Ig
Ob-7587/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vodice, Kopitarjev trg 1, 1217 Vodice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): http://www.vodice.si/, tel.
01/833-26-10, v roke: Miran Sirc, e-pošta:
sprejemna@vodice.si, faks 01/833-26-30.
Internetni
naslov
naročnika:
www.vodice.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: izvedba komunalne infrastrukture
za občinski lokacijski načrt ŠS 14/1-1 Vodice
– del (Pod cerkvijo).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje občinskega lokacijskega načrta ŠS
14/1-1 Vodice-del (Pod cerkvijo).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja komunalne infrastrukture v ob-
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močju občinskega lokacijskega načrta
ŠS 14/1-1 Vodice – del (Pod cerkvijo).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Izgradnja komunalne infrastrukture zajema:
– cestno omrežje,
– kanalizacijsko omrežje,
– vodovodno omrežje,
– električno NN omrežje,
– javna razsvetljava,
– telekomunikacijsko in kabelsko om
režje,
– ureditev vodotoka,
– krajinska ureditev.
Izbrani ponudnik bo za zgoraj navedena
dela sklenil dve pogodbi in sicer z naročnikom in soinvestitorjem (z vsakim za njegov
finančni delež v infrastrukturo).
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,114.344
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS 07/08 (podrobneje so
pogoji razdelani v razpisni dokumentaciji).
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 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:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema po 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 dvakratno vrednost ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi – povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini

Št.

trikratne 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 oziroma partner pri skupni ponudbi ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov.
Dokazilo o izpolnjevanju 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).
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. cena
2. rok izvedbe

Ponderiranje

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-04/2007-003.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 100 EUR.
Pogoji in način plačila: naročnik je
davčni zavezanec. V ceno je vključen
DDV. Poravnati na transakcijski račun
naročnika 01338-0100 000 609, sklic:
00-714199-043220, namen nakazila: »Razpisna dokumentacija – kom. infr. za OLN ŠS
14/1-1 Vodice«.
Pri dvigu razpisne dokumentacije mora
prevzemnik s potrdilom o plačilu izkazati, da
je bilo plačilo izvedeno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 10. uri; Občina Vodice, Kopitarjev
trg 1, Vodice.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Občina Vodice
Ob-7588/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/300-39-44, v roke: Jožica Pergarec,
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e-pošta: jozica.pergarec@zd-lj.si, faks
01/300-39-37.
Internetni naslov naročnika: www.zd-lj.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: izvedba investicijsko vzdrževalnih
del II. in V. etaže v ZD Ljubljana – Center.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ZDL
– Center, Metelkova 9, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba investicijsko vzdrževalnih del II.
in V. etaže v ZD Ljubljana – Center (gradbeno obrtniška in instalacijska dela).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45215100.
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: 500.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000,00 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija 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: z mesečnimi situacijami do
višine 80% v roku 30 dni, 20% na podlagi
končne obračunske situacije, v skladu z določili razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Posebni pogoji:
– zahtevan garancijski rok za izvedena
dela je 5 let,
– rok plačila in način obračunavanja v
skladu z določili razpisne dokumentacije,
– zagotovitev izdelave varnostnega načrta med izvajanjem del,
– ob primopredaji mora izbrani ponudnik
predložiti PID,
– izbrani ponudnik mora ob podpisu pogodbe predložiti podrobni terminski plan izvajanja del,
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– predložitev veljavnih atestov in potrdil
o izvedenih kontrolah in meritvah.
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:
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
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.
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 pred
hodnih postopkih javnega naročanja.
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IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) dokazilo o referencah skladno z razpisno dokumentacijo,
b) dokazilo o kadrovski usposobljenosti,
c) navedba dela naročila, ki ga ponudnik
namerava oddati v podizvajanje.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) najmanj 5 gradenj v vrednosti 500.000
EUR,
b) kot dokazilo ponudnik navede strokovno osebje zadolženo za izvedbo naročila,
c) kot dokazilo ponudnik predloži izpolnjen obrazec.
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-7/2007.
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:
8. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: 01261-6030921845
pri UJP, model 00, sklic 07803107.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 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 9. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 12. uri; ZDL, Metelkova 9, Ljubljana, Uprava, II./9.
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:
16. 3. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 48/07
Ob-7640/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica, Slovenija in Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
za projekt Skupni podvig, Koprska ulica 92,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Infra d.o.o., tel. 07/81-63-800, e-pošta: tajnistvo@infra.si, faks 07/81-63-814.
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,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Blanca – 1. razpisni
sklop.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Blanca.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih del za akumulacijski
bazen na HE Blanca, ki obsega naslednje
objekte:
1. energetski nasipi, tesnitve in deponije
(energetski nasipi, tesnilna zavesa, poglabljanje spodnje struge, odvzemi in deponije,
ribja steza);
2. zavarovanja brežin Save;
3. ureditev pritokov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45251120.
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: 18,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 9. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 5% skupne neto ponudbene cene.
Izjava banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bačno grancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% skupne pogodbene cene.
Izjava banke, da bo v primeru, če bo ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, v višini
10% končne pogodbene cene.
Garancija za plačilo obveznosti do podizvajalcev in partnerjev (štiri menice) v roku
10 dni po podpisu pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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:
1. Ponudniki niso bili pravnomočno obsojeni 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. Za tovrstna deja-
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nja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje.
2. Proti ponudnikom kot gospodarskim
subjektom ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovno dejavnost
ali je v katerem koli podobnem položaju in
da ni bil proti njim uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države, v kateri imajo
sedež.
3. Ponudniki niso bili s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z poklicnim ravnanjem in da
niso storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Ponudniki izpolnjujejo obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imajo sedež.
5. Ponudniki imajo veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali
dejavnost, so vpisani v register poklicev ali
trgovski register.
6. Ponudniki imajo 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, izvajali dela.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Finančna in ekonomska sposobnost
ponudnikov.
2. Ponudniki v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranih poslovnih računov in
nimajo dospelih neporavnanih obveznosti.
3. Ponudniki so poravnali vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki so v zadnjih petih letih pravočasno in kvalitetno izvedli najmanj dva
gradbena projekta po naravi in zahtevnosti
primerljiva z razpisanimi deli.
Gradbeni projekt, ki je po naravi in zahtevnosti primerljiv razpisanim delom, pomeni izvedbo naslednjih del:
– izgradnja nasipov v znesku nad
2,000.000 EUR brez DDV za posamezni
objekt,
– zavarovanje rečnih brežin proti eroziji
v znesku nad 2,000.000 EUR brez DDV, za
posamezni objekt,
– ureditev vodotokov v znesku nad
1,000.000 EUR brez DDV za posamezni
objekt,
– geotehnična dea (injektiranje, jet grouting ipd.) v znesku nad 500.000 EUR brez
DDV za posamezni objekt.
2. Ponudniki razpolagajo z izkušenim
strokovnim osebjem za izvedbo del, ki so
predmet tega razpisa (najmanj po dva strokovnjaka z zakonsko predpisanimi pogoji
za odgovornega vodjo del in odgovornega
vodjo posameznih del)
3. Ponudniki razpolagajo s potrebno
opremo za izvedbo razpisanih del v zahtevanem obsegu in rokih izvedbe posameznih
sekcij del.

4. Ponudniki imajo zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila skladno s 33. členom ZGO-1 UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04, 14/05).
IIl.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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 300 EUR.
Pogoji in način plačila: dokumentacija se
plača na transakcijski račun javnega podjetja Infra d.o.o., Trg svobode 9, Sevnica,
odprt pri NLB d.d. št. 02379-0254344403.
Za nakupe iz tujine je potrebno izpolniti IBAN: SI56023790254344403, SVVIFT
CODE LJBASI2X. Pri plačilu je potrebno
pripisati »Plačilo razpisne dokumentacije
– ll-ZJN/07«.
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; Infra d.o.o., Trg svobode
9, 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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Infra,
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.,
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
za projekt Skupni podvig
Ob-7675/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova
ulica 10, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Irena Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta:
irena.lozic@gov.si, faks +386/1/369-59-92.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.kultura.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Proplus
d.o.o., Strma ulica 8, SI-2000 Maribor, Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da vse
zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Stanislav
Urek, tel. +386/2/250-41-10, e-pošta: proplus@proplus.si, faks +386/2/250-41-10.
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 kulturo
RS, Maistrova ulica 10, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da
vse zahteve po dodatnih informacijah po-
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šljete po pošti ali faksu na: v roke: Irena
Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta: irena.lozic@gov.si, faks +386/1/369-59-92, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za kulturo
RS, Maistrova ulica 10, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna točka: prosimo, da
vse zahteve po dodatnih informacijah pošljete po pošti ali faksu na: v roke: Irena
Lozič, tel. +386/1/369-58-64, e-pošta: irena.lozic@gov.si, faks +386/1/369-59-92, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dozidava in adaptacija zgradbe
SNG Opera in balet Ljubljana – II. faza: Dozidava in adaptacija – izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Ljubljana.
Šifra NUTS: S100E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dozidava in adaptacija zgradbe SNG
Opera in balet Ljubljana – II. faza: Dozidava in adaptacija – izvedba gradbenih,
obrtniških in instalacijskih del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000; dopolnilni besednjak, glavni
predmet: dozidava in adaptacija zgradbe
(visoke gradnje); glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45200000, 45300000,
45400000, dopolnilni besednjak, dodatni
predmet(-i): izvedba gradbenih, obrtniških
in instalacijskih del.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– strojno instalacijska dela,
– elektro instalacijska dela,
– zaključna gradbena dela (obrtniška
dela).
Ocenjena vrednost brez DDV: 11,717.576
EUR oziroma 2.808,000.000 SIT.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: predvidoma 20 mesecev od oddaje
naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo skupaj s ponudbo predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini
715.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačal opravljena
dela do višine 90% pogodbene vrednosti
na osnovi potrjenih začasnih mesečnih situacij, preostalih 10% pa na osnovi potrjene
končne situacije, izstavljene po primopredaji
izvršenih del. Vse situacije bo plačal 60. dan
od uradnega prejetja.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: kolikor je ponudnik skupina ali konzorcij dveh ali več pravnih oseb,
morajo vse pravne osebe skupno ali vsaka
posamično jamčiti, da izpolnjujejo pogodbene pogoje v skladu z zakonodajo naročnika.
Priložiti morajo pogodbo, iz katere je razvidno, katera dela bo opravljal posamezni
izvajalec, kateri izmed njih bo poslovodeči
in da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
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:
Pogoji za priznanje sposobnosti (prvi in
tretji odstavek 42. člena ZJN-2):
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik,
v kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim
združevanjem, podkupovanjem, goljufijo ali
poslovno goljufijo in pranjem denarja,
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ni opustil poslovne dejavnosti in ni
v katerem koli podobnem položaju,
– zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi,
– ponudnik ni bil kaznovan za dejanje v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem,
– ponudnik ima poravnane davke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež.
Izpolnjevanje pogojev po tem členu bo
naročnik ugotavljal za ponudnika in vse izvajalce v primeru skupne ponudbe.
Pogoj za priznanje sposobnosti opravljanja poklicne dejavnosti (43. člen ZJN-2):
– ponudnik je vpisan v register za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila
Izpolnjevanje tega pogoja bo naročnik
ugotavljal za vse udeležence pri ponudbi
(ponudnik, morebitni izvajalci v skupnem poslu, morebitni podizvajalci z deležem > 10%
ponudbene vrednosti).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Pogoji za ekonomsko-finančno sposobnost (44. člen ZJN-2)
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– skupni prihodki v letu 2005 so bili najmanj enaki kot je njegova ponudbena vrednost za izvedbo naročila po tem razpisu
(z DDV),
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ima ustrezne reference:
– zgradil je vsaj dva objekta visokih gradenj, v vrednosti min. 4 mio EUR za posamezni objekt,
– izvedel je vsaj eno referenčno rekonstrukcijo oziroma prenovo kulturnega spomenika, kjer so se izvajala tudi konzervator-
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sko restavratorska dela, vrednost celotnega
naročila pa je bila več kot 1,0 mio EUR.
Ponudnik oziroma izvajalci v skupni ponudbi bo(do) izvajal(i) dela v vrednosti najmanj 50% skupne ponudbene vrednosti
Podizvajalci z deležem več kot 10%
ponudbene vrednosti so izvajali dela najmanj na dveh objektih vrednosti min. 0,2
mio EUR
Odgovorni vodja del ima ustrezne reference:
– pri gradnji vsaj enega objekta visokih
gradenj, v vrednosti min. 2 mio EUR,
– in pri rekonstrukciji oziroma prenovi
vsaj 1 kulturnega spomenika, kjer so se
izvajala tudi konzervatorsko restavratorska
dela, vrednost celotnega naročila pa je bila
več kot 1 mio EUR
Ponudnik ima ustrezne kadre in je ustrezno tehnično opremljen.
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: da.
Predhodno informativno obvestilo: Uradni
list RS: št. 23 z dne 3. 3. 2006, Ob-5789/06;
Uradni list EU, št. 2006/S 44-046160 z dne
4. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: izvedba I. faze
(gradbena jama): Uradni listi RS, št. 112 z
dne 3. 11. 2006, Ob-30330/06; Uradni listi
EU, št. 2006/S 206-219220, z dne 27. 10.
2006; popravek v Uradnem listu RS, št. 5 z
dne 19. 1. 2007, Ob-298/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
prejem zahtevka do 7. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 250 EUR.
Št. transakcijskega računa, na katerega
ponudniku
nakažejo
plačilo:
01100-6300109972,
sklic:
18
35114-7141998-2006.
Interesenti lahko zahtevajo razpisno dokumentacijo v tiskani obliki, popise pa tudi v
elektronski obliki.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za kulturo RS,
Maistrova ulica 10, Ljubljana.
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: ne.
vi.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/
?lng=eng, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni

od prejema odločitve o dodelitvi naročila,
skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova ulica 10,
SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: irena.lozic@gov.si, tel. +386/1/369-58-64, internetni naslov: http://www.kultura.gov.si,
faks +386/1/369-59-92.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 3. 2007.
Ministrstvo za kulturo RS
Št. 430-25/2007-3
Ob-7705/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Boris Hren, tel.
+ 386/1/471-26-01, + 386/1/471-21-02,
031/244-152, faks + 386/1/471-16-37.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
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).
1.2) 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: »preureditev kotlarne v COU Poljče s prehodom na zemeljski plin«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavni kraj izvedbe: Poljče-Begunje.
II.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.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev kotlarne v COU Poljče s prehodom na
zemeljski plin.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 90 koledarskih dni od uvedbe izvajalca
v delo.
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III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z DDV,
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.12) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.1.13) 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:
– izjava o nekaznovanosti za kazniva dejanja iz 42. člena ZJN-2 in pooblastila,
– 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,
– izpolnjena izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo s strani izdajatelja
referenčne izjave,
– 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: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS-4/2007ODP.
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 8. in 10.
uro do 7. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 12. 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: 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:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-7706/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Prebold, Hmeljarska cesta
3,, 3312 Prebold, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): franc.skrabe@prebold.com, tel.
03/703-64-00, v roke: Franc Škrabe, e-pošta:
obcina@prebold.com, faks 03/703-64-05.
Internetni
naslov
naročnika:
www.prebold.com.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Prebold.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Prebold.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina in obseg sta opredeljena v načrtu
razvoja odprtega širokopasovnega omrežja
v Občini Prebold.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
52 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno zasebnem
partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: registriran, kot operater elektronskih komunikacij.
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: operaterji elektronskih komunikacij.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: informacije in formalnosti so navedene v razpisni
dokumentaciji
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno najmanjše število: 3.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
– najvišja cena na končnega uporabnika,
– delež komercialnega dela omrežja na
območjih brez širokopasovne infrastrukture,
– cena gradnje nekomercialnega dela
omrežja.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
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:
20. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: župan Občine Prebold,
Vinko Debelak, univ. dipl. inž. grad, Hmeljarska cesta 3, 3312 Prebold, Slovenija, e-pošta: obcina@prebold.com, tel.
03/703-64-00, faks 03/703-64-05, internetni
naslov: www.prebold.com.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: osem dni po
prejemu sklepa.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Občina Prebold
Ob-7730/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Ureditev krožišča Loče na
R3-688/1232.
Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naro
čilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev krožišča Loče na R3-688/1232.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233128.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev krožišča Loče na R3-688/1232.
Ocenjena vrednost brez DDV: 433.333,33
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.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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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:
– 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.
IIIl.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).
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:
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 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, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 402-00-21/2004

Ob-7487/07

Popravek
V javnem razpisu za oddajo naročila storitev po postopku s pogajanji po predhodni
objavi za Izdelavo projektno investicijske dokumentacije za investicijski projekt »Celovita
oskrba prebivalstva s pitno vodo in varovanja vodnih virov Pomurja«, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS št. 21 dne 9. 3. 2007,
objavljamo popravek številke telefaksa oziroma telefona naročnika, in sicer:
v točki I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): faks +386/1/309-42-30;
v točki I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: faks
+386/1/309-42-30;
V točki II) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nabavni sistem): faks +386/1/309-42-30;
v točki VI.3) Dodatne informacije:
Zadnji stavek se pravilno glasi: “Za vpogled se potencialni ponudniki dogovorijo po emailuuros.nucic@gov.si: uros.nucic@gov.si
ali po tel. +386/1/309-42-24 (Uroš Nučič,
univ. dipl. inž. grad);
v Prilogi A Dodatni naslovi in kontaktne
točke
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: faks
+386/1/309-42-30;
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nabavni sistem): faks +386/1/309-42-30.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 6/35-2772/1-07
Ob-7433/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
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).
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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: izbor agencije za zakup medijev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izbor agencije za zakup medijev:
– čisti zakup,
– zakup z delnim načrtovanjem,
– zakup z načrtovanjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74400000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, izbrani
izvajalec bo predložil tudi 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: 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 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: 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.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Popusti za objave v medijih
2. Agencijska provizija

70
30

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 16/S.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: do 16. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
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:
12. 3. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-7523/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e)
Republika Slovenija, Državni zbor, Šubičeva
4, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Dušan Benko, tel. 01/478-99-51,
e-pošta: Dusan.Benko@dz-rs.si.
Internetni naslov naročnika: www.dzrs.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,
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dnevno spremljanje poročanja slovenskih medijev o delu Državnega zbora in
izdelava internet e-klipinga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 10.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dnevno spremljanje poročanja slovenskih medijev o delu Državnega zbora in
izdelava internet e-klipinga.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74130000.
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: obseg:
med 40.000 in 70.000 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
potrebni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisane storitve se bodo
financirale iz sredstev proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni potrebna.
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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:
– izjava, da ponudnik oziroma zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
– registracija za dejavnost, ki je predmet
naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– izjava, da ponudnik v zadnjih šestih
mesecih pred objavo naročila ni imel neporavnanih obveznosti.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opis
ponudnikove računalniške opreme in infrastrukture za izvedbo naročila.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: 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: 043-06/94-1/14.
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 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 45 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 13. uri; Ljubljana, Šubičeva 4.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Republika Slovenija, Državni zbor
Ob-7561/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Neža Planinšič, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mju.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedni(-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 navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
potrebno poslati na naslov: enako kot pri
zgoraj navedni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– mninistrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov da.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ODASPU-40/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup, prilagoditve, implementacija in
vzdrževanje aplikacije za spremljanje
podpore uporabnikom.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.00.00-3.
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: Implementacija 1. in 2. faze – 1x; Implementacija
3. faze – 1x; Licenca za fiksnega uporabnika – 10 kos; Licenca za con current aktivnega uporabnika – 40 kos; Moduli 2. faze
implementacije – 1x; Moduli 3 faze Implementacije – 1x; Vzdrževanje – 36 mesecev;
Izobraževanje – osnovno za analitika – 40
uporabnikov; Izobraževanje – napredno za
analitika – 20 uporabnikov; Izobraževanje
– osnovno za administratorja – 10 uporabnikov; Izobraževanje – napredno za administratorja – 10 uporabnikov; Inženirska ura II
– 3 leta (10 ur/mesec); Inženirska ura I – 3
leta (6 ur/mesec); Svetovalna ura – 3 leta
(6ur/mesec).
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: ali obseg:
med 1 in 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od prevzema 2. faze implementacije.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora v ponudbi predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini
4.000 EUR z veljavnostjo vključno do 13. 7.
2007.
Izbrani ponudnik bo moral posameznemu naročniku hkrati s podpisanimi izvodi
pogodbe izročiti bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 5%
od skupne pogodbene vrednosti, v primeru, da bo pogodbena vrednost presegala
40.000 EUR.
Izbrani ponudnik bo moral naročniku
– samo Ministrstvu za javno upravo ob prevzemu zaključene 1. in 2. faze implementacije izročiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku in sicer v višini
5% od skupne pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo:
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Plačilna ureditev: rok plačila je 30. dan
po prejemu pravilno izstavljenega računa.
Računi se izstavljajo v skladu z vzorcem pogodbe, ki je del razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: akt o skupni izvedbi
naročila (na primer pogodbo o sodelovanju),
v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila ter poslovodeči partner
s katerimi bo komuniciral naročnik.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena 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:
1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost 72.2 (Svetovanje in oskrba z računalniškimi programi) iz Standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. l. RS, št. 2-38/02), pri
pristojnem sodišču ali drugem organu;
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da je ponudnik registriran za dejavnost 72.2 (svetovanje in
oskrba z računalniškimi programi).
2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
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
(fizične osebe), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike) in pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika
in zakonite zastopnike).
3. ponudnik ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur.
l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1) naročniki ne
smejo sodelovati ali v primeru, da je ponudnik uvrščen na seznam, Komisija za
preprečevanje korupcije naročniku po predložitvi ponudb dovoli, da lahko sodeluje s
ponudnikom;
Dokazilo: izjava ponudnika, da ni uvrščen na seznam poslovnih subjektov s katerimi na podlagi določb Zakona o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno
dejavnostjo (Ur. l. RS, št. 20/06; ZNOJF-1)
naročniki ne smejo sodelovati.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora za to javno naročilo po
svojih knjigovodskih podatkih izkazati, da je
poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov,
zapadle do datuma revizorjevega poročila
za predmetno naročilo;
Dokazilo: Poročilo pooblaščenega revizorja, izdano skladno z Odredbo o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov
(Ur. l. RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih

izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov, zapadle do datuma od izdaje
revizorskega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom za predložitev
ponudb.
2. Ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu;
Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ponudnik v zadnjih
šestih mesecih pred objavo obvestila o tem
naročilu ni imel neporavnanih obveznosti.
Kolikor bo ponudnik, po ocenjevanju ponudb, najugodnejši, bo naročnik, pred izdajo
odločitve o oddaji javnega naročila, od letega zahteval predložitev obrazca BON-2
oziroma BON 1/SP.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Reference: ponudnik mora imeti v zadnjih dveh letih od objave obvestila o tem
naročilu na območju Slovenije najmanj eno
postavitev podobnega sistema, kot je predmet naročila, kar pomeni:
– postavitev najmanj enega delujočega
sistema in
– z najmanj 30 aktivnih uporabnikov in
– z najmanj 3000 uporabniki storitev v
sistemu podpore in
– implementiran Incident, Change, Configuration Management po ITIL standardu.
Dokazilo: izpolnjena in s strani referenčnega naročnika podpisana ''Izjava o referencah'', in sicer za vsako, v obrazcu ''prijava'',
poglavje 3. reference, navedeno referenčno
postavitev.
2. Povezava s principalom: ponudnik
mora imeti in izkazati povezavo s principalom in sicer mora biti upravičen od principala
za prodajo, prilagoditve, implementacijo in
vzdrževanje predmetne aplikacije na slovenskem trgu in imeti dostop do baz znanja.
Dokazilo: izpolnjen in s strani principala podpisan obrazec ''Izjava o povezavi s
principalom''.
3. Izpolnjevanje tehničnih in splošnih
zahtev: ponudnik se strinja z vsemi navedenimi zahtevami in jamči, da aplikacija izpolnjuje vse specificirane zahteve v dokumentu
Tehnične specifikacije.
Dokazilo: izpolnjen obrazec ''Prijava'' v
razdelku 5 Izpolnjevanje tehničnih in splošnih zahtev.
4. ITIL ustreznost: aplikacija mora biti
certificirana za minimalno naslednje 4 ITIL
procese: Incident, Problem, Change in Configuration Management. Kot ustrezni ITIL
certifikat se šteje: Pink Elephant certifikat.
Dokazila: izpolnjen obrazec ''Prijava'' v
razdelku 6 ITIL ustreznost in vsi v tej točki
navedeni certifikati.
5. Ponudnik mora imenovati projektno
skupino s projektnim vodjem, ki bo delala
z naročnikom v času trajanja pogodbe. Člani projektne skupine so tisti kadri, ki imajo ustrezno strokovno izobrazbo, ustrezne
delovne izkušnje in ustrezna funkcionalna
znanja.
– Kot ustrezna strokovna izobrazba se
šteje vsaj V. stopnja izobrazbe.
Dokazila: spričevalo ali potrdilo o opravljeni maturi ali zaključnem izpitu ali delovna
knjižica.
– Kot ustrezne delovne izkušnje šteje
najmanj 2 leti delovnih izkušenj na področju
predmeta javnega naročila.
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Dokazilo: izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da imajo kadri najmanj 2
leti delovnih izkušenj na področju predmeta
javnega naročila.
– Kot ustrezna funkcionalna znanja pa
projektna skupina mora izkazovati znanja
iz naslednjih področij: projektnega vodenja,
ITIL-a, delovanja Help deska in tehnične
usposobljenosti za ponujeno aplikacijo.
Znanja se izkazujejo s certifikati ali potrdili
o opravljenem šolanju kolikor principal ne
izdaja certifikata, vendar je v tem primeru potrebna izjava principala, da ne izvaja
certificiranih šolanj. Kot veljavni certifikat je
tisti, ki izkazuje uspešno zaključeno šolanje
(opravljeno preverjanje znanja) pri instituciji,
verificirani s strani principala.
Celotna projektna skupina mora imeti minimalno 4 certifikate, minimalno po 1 certifikat z naslednjih področij: Projektno vodenje,
ITIL, Help desk in certifikat o tehničnem znanju. Vsak član ima minimalno 1 certifikat.
Dokazila:
projektno vodenje – certifikat ali potrdilo
o opravljenem šolanju s področja projektnega vodenja,
ITIL – nujno certifikat – minimalno ITIL
Foundation,
Help desk – nujno certifikat – minimalno
Help desk Analyst,
tehnično znanje za ponujeno aplikacijo
– certifikat ali potrdilo o opravljenem šolanju
principala o tehnični usposobljenosti.
– Vodja projekta pa je v zadnjih 5 letih
vodil minimalno 3 projekte.
Dokazilo: uradni dokumenti iz katerih je
razvidna funkcija vodenja projekta (uradni
dokument je dokument podpisan s strani
odgovorne osebe naročnika projekta in iz
katerega je razvidna funkcija vodenja projekta, ki jo navedena oseba opravlja).
V primeru, da se bo ponudnik v zvezi
s pogoji v tej točki skliceval na kapacitete
drugih gospodarskih subjektov, mora ravnati v skladu s tretjim odstavkom 45. člena
ZJN-2.
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: 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 doku-menta,
ki jo je določil naročnik: 430-204/2006.
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:
9. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: do 13. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 13. uri, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.

Št.

Odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do
katerega pridejo preko spletnega naslova
http://www.mju.gov.si/ ali neposredno na naslovu: http://www2.gov.si/javnar/jnvodg.nsf.
Odgovori se objavljajo na omrežju internet
na naslovu http://www.mju.gov.si/ oziroma
na prej navedenem informacijskem sistemu.
Ponudnikom, ki ob prijavi v predmetni informacijski sistem označijo, da želijo odgovore
prejemati po elektronski pošti, se le-ti pošiljajo tudi preko elektronske pošte.
Naročnik bo dajal pojasnila oziroma odgovarjal na vprašanja v zvezi s predmetnim
javnim razpisom le kolikor bodo vprašanja
postavljena v informacijskem sistemu v
mapi z oznako ODASPU-40/2006. Na vprašanja, ki bodo postavljena v informacijskem
sistemu v druge mape, naročnik ne bo odgovarjal.
Vprašanja lahko ponudniki naslavljajo
najkasneje osem dni pred potekom roka za
predložitev ponudb.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za javno upravo,
Tržaška 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64,
internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
pritožbe (zahtevka za revizijo) na kršitve, ki
so ponudnikom znane ali bi mu morale biti
znane pred rokom za predložitev ponudbe,
je do roka za predložitev ponudbe. Pritožbe
(zahtevek za revizijo) po prejemu odločitve
o oddaji naročila, je 10 dni po prejemu te
odločitve.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb:
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.mju@gov.si, tel. +386/1/478-85-64, internetni naslov: http://www.mju.gov.si, faks
+386/1/478-86-49.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-7589/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-92, v roke: Katarina Novak, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni naslov naročnika: http://
www.rtvslo.si/razpisi.
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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup letalskih vozovnic in/ali organizacija letalskih prevozov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup letalskih vozovnic in/ali organizacija letalskih prevozov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe (izdana s strani
banke ali zavarovalnice), brezpogojna in nepreklicna ter plačljiva na prvi poziv, veljavna
do 15. 6. 2007 v višini 2.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obvezni minimalni plačilni rok
je najmanj 60 dni od dneva prejema pravilno
izstavljenega računa za vsako posamezno
storitev.
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: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0006.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0006.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-S0006.
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 ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 15. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopniki.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Javni
zavod RTV Slovenija, Komercialna služba,
Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, tel.
+386/1/475-21-92, faks +386/1/475-21-86,
internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-7641/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-69-76, e -pošta: natasa.coz@gov.si, faks 00386/1/478-69-58.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mz.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,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava vseh vrst projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD), izvedbo razpisa (PZR) in
izvedbo gradnje in opremljanja (PZI) 1. in
2. faze novogradnje, rekonstrukcije in prenove objektov Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Splošna bolnišnica
Slovenj Gradec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava vseh vrst projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
(PGD), izvedbo razpisa (PZR) in izvedbo
gradnje in opremljanja (PZI) 1. in 2. faze
novogradnje, rekonstrukcije in prenove objektov Splošne bolnišnice Slovenj
Gradec.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74222000, 74232100.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava vseh vrst projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
izvedbo razpisa (PZR) in izvedbo gradnje in
opremljanja (PZI) 1. in 2. faze novogradnje,
rekonstrukcije in prenove objektov Splošne
bolnišnice Slovenj Gradec.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 25. 5. 2007, zaključek 25. 7. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
80.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 60. dan po prejemu
dokumentiranega in potrjenega zahtevka v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008
(ZIPRSO708).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudnik s podizvajalci ali
ponudnik s partnerji.
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:
C 01. Izjava ponudnika, da ponudnik ali
njegov zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj (hudodelsko združevanje, jemanje in dajanje podkupnine, spremljanje in dajanje daril, goljufija,
pranje denarja);
C 02. Izjava ponudnika, da ponudnik
ni v postopku prisilne poravnave, stečaja
ali likvidacije in z njegovimi posli iz drugih
razlogov ne upravlja sodišče in ni opustil
poslovne dejavnosti in ni v katerem koli podobnem položaju;
C 03. Izjava ponudnika, da zoper ponudnika ni bil uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali postopek likvidacije;
C. 04. Izjava ponudnika, da ni bil pravnomočno obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem v katerikoli
državi;
C 05. Izjava ponudnika, da ima poravnane prispevke za socialno varnost in davke v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež, ali določbami države naročnika;
C 06. Izjava ponudnika, da ni v tem oziroma v predhodnih postopkih namerno podal zavajajočih podatkov;
C 07. Izjava ponudnika, da ima veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v katero sodi predmet javnega naročila;
C 12. Izjave podizvajalcev, da izpolnjujejo vse obvezne pogoje, navedene v točkah
od C 01. do C 07.
IIIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
C 08./1. Potrdilo poslovne banke o razvrstitvi ponudnika v bonitetni razred in izjava
banke o izdaji bančne garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti ter o izdaji
bančne garancije za garancijsko obdobje;
C 08./2. Dokazilo (zavarovalna polica)
pristojne zavarovalnice o škodnem zavarovanju poklicnega tveganja za projektante;

C 08./3. Izkaz sposobnosti ponudnika na
podlagi določil Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list
RS, št. 71/99, 78/99, 64/01):
a) Izjava-zaveza ponudnika,
b) Poročilo pooblaščenega revizorja o
poravnanih obveznostih ponudnika.
C 08./4. Izjava ponudnika, 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:
C 10. Dokazila ponudnika, da razpolaga
z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi:
Ponudnik izpolni seznam obveznih ključnih strokovnih kadrov iz razpisne dokumentacije in predloži:
1. Za vsako osebo s seznama obveznih
ključnih strokovnih kadrov fotokopije originalnih diplom oziroma spričeval, ki dokazujejo resničnost podatkov o strokovnih nazivih ter opravljenih strokovnih izpitih oseb s
seznama strokovnih kadrov ter fotokopije
izkaznic pooblaščenih inženirjev;
2. Za odgovornega projektanta arhitekture in za odgovorne projektante strojnih
in elektro instalacij predloži pisna dokazila
o izdelavi projektne dokumentacije za projektiranje vsaj enega bolnišničnega objekta
primerljive dejavnosti v zadnjih 10 letih pred
datumom, določenim za oddajo ponudb. Pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se šteje,
da ponudnik razpolaga z ustreznimi zmogljivostmi:
Vse osebe na seznamu obveznih ključnih strokovnih kadrov morajo izpolnjevati
zahtevane pogoje in morajo biti pooblaščeni inženirji, vpisani v imenik pri Inženirski
zbornici Slovenije (slednje ne velja za osebo
pod št. 7.
Odgovorni projektant načrta opreme) in
morajo imeti najmanj po pet let delovnih
izkušenj. Odgovorni projektant arhitekture
ter odgovorni projektanti strojnih in elektro
instalacij pa morajo imeti tudi dokazilo o
izdelavi projektne dokumentacije za projektiranje vsaj enega bolnišničnega objekta
primerljive dejavnosti v zadnjih 10 letih pred
datumom, določenim za oddajo ponudb.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (ZGO-1), (Uradni list RS, št. 110 z dne
18. 12. 2002).
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 3531-11/2006-2.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
6. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.:
01100-6300109972, sklic na št. odobritve:
18 27111-7141998-22900007.
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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; velika sejna dvorana, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; vsi zainteresirani.
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:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za zdravje
Ob-7685/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 100 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-28-23, v roke: Igor
Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni naslov naročnika: http://
www.durs.gov.si/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 03/2007-VRDZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je vzdrževanje
in nadgradnja informacijskega sistema
»Register davčnih zavezancev« Davčne
uprave RS za obdobje 24 mesecev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72250000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 72230000.
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:
Razvojne naloge: posodobitve in nadgradnje: 12.500.
Naloge na področju vzdrževanja in podpore: 7.680.

II.2.2) Opcije: da, naročnik lahko odda
naročilo izbranemu izvajalcu po postopku s
pogajanji brez predhodne objave, skladno
z določilom 2. točke, šestega odstavka, 29.
člena ZJN-2 za dodatne storitve, ki predstavljajo ponovitev podobnih storitev, kot so
zajete v prvotnem naročilu.
Začasni časovni razpored za uporabo
teh opcij: 36 mesecev od oddaje javnega
naročila.
V primeru dodatnih naročil blaga ali storitev, navedite ocenjeni časovni okvir za
poznejša javna naročila: 36 mesecev od
oddaje naročila.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: finančno zavarovanje za resnost ponudbe v
višini 40.000 EUR, ki mora veljati do vključno 30. 6. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: račun se izda enkrat mesečno,
praviloma do 10. v mesecu. Plačilni rok je
30 dni od prejema pravilno izstavljenega
računa.
II.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:
Ponudnik se s podpisom in predložitvijo
ponudbe zavezuje, da izpolnjuje naslednje
pogoje:
– da se v celoti strinja in sprejema pogoje naročila št. JN 03/2007 VRDZ, da po njih
daje svojo ponudbo za izvedbo naročila ter,
da pod navedenimi pogoji pristopa k izvedbi
razpisanega javnega naročila,
– da je v celoti seznanjen z obsegom in
zahtevnostjo razpisanega javnega naročila
in ga je sposoben izpeljati,
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– za resničnost oziroma verodostojnost
podatkov in prilog v ponudbi,
– da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila,
– da se strinja s predlogom pogodbe in
predlogom poslovnika in bo najkasneje v
3 dneh po pozivu pristopil k podpisu pogodbe,
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C
za leto 2005, da imajo v zadnjih 6 mesecih
0 dni dospelih neporavnanih obveznosti in,
da na dan pred izstavitvijo obrazca BON-2
niso imele dospelih neporavnanih obveznosti. Dodaten finančni pogoj: ponudnikov promet v letu 2005 mora biti vsaj enak znesku
njegove skupne ponudbene cene z DDV.
Za podrobnejše informacije glejte razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da izpolnjuje naslednje pogoje:
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Ponudnik razpolaga s prostori in opremo
za izvajanje storitev. Prostori so protipožarno varovani. Prostori so tehnično varovani
24 ur dnevno, 7 dni v tednu.
Ponudnik ima veljavne akte, po katerih
se ravna in s katerimi ureja protipožarno in
protivlomno varovanje prostorov ter nadzor
dostopa do in v prostore namenjene za izvedbo storitev.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora poznati podatke, ki
jih RDZ prevzema od drugih registrov in
evidenc. Poznati mora strukture podatkov,
atributov in dogodkov, za vsak posamezni
register oziroma evidenco;
– referenca o postavljeni ali vzdrževani
aplikaciji evidenca ali register;
– referenca o postavljeni ali vzdrževani
aplikaciji - Oracle;
– referenca o postavljeni rešitvi za izmenjavo podatkov;
– referenca o postavljeni ali vzdrževani
aplikaciji – MS SOL 2000;
– izjava o delavcih;
– referenca za vodjo projekta;
– seznam ponudnikov in podizvajalcev.
Vse zahteve so natančno opisane v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik se s podpisom ponudbe zavezuje, da ima delovne procese opisane in
dokumentirane tako, da so iz opisov razvidni
organizacija ponudnika, organizacija izvajanja procesov, odgovornosti posameznikov
za izvajanje procesov, pravila in postopki
izvajanja za naslednja področja:
– področje analize zahtev, razvoja, dizajna in programiranja, preskušanja in implementacije, spuščanja aplikacije/sistema
v produkcijo, izobraževanja uporabnikov,
dokumentiranja in hrambe dokumentov in
programov.
– področje podpore odjemalcem za vsaj
naslednje aktivnosti: upravljanje z incidenti,
upravljanje s problemi, upravljanje s konfiguracijami, upravljanje s spremembami,
upravljanje z izdajami in verzijami izdelkov,
upravljanje z zahtevami strank.
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:
– 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: 430-14/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo.
2007/S 011 – 012587 z dne 17. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 9. ure.
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 9.30.
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 s prilogami je
brezplačno dostopna na spletni strani naročnika.
Predobjava javnega naročila v Sloveniji
je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 7 z
dne 26. 1. 2007, Ob-1462/07.
Vl.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: http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Št. 05/2007
Ob-7707/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije Področna enota Informacijski center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-329, v roke: Janez
Škufca, e-pošta: razpisi.peic@zzzs.si, faks
+386/1/23-12-667.
Internetni naslov naročnika: www.zzzs.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,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: razvoj in uvedba vstopne točke in
programskih knjižnic za projekt On-line ZZ.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup storitev razvoja in uvedbe informacijskih
rešitev za dve komponenti bodočega
sistema on-line zdravstvenega zavarovanja:
– I. komponenta: vstopna točka,
– II. komponenta: programske knjižnice
za zdravstvo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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72211000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 72227000.
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:
Storitve, ki so predmet tega javnega naročila vsebujejo:
– podrobno načrtovanje rešitev,
– razvoj rešitev,
– testiranje rešitev (po sklopih, integralno
testiranje, stresno testiranje),
– uvedba rešitev za podporo uvedbe sistema v pilotni regiji,
– prilagoditve rešitev glede na izsledke
uporabe sistema v pilotni regiji in
– uvedba rešitev za podporo nacionalni
uvedbi,
– vzdrževanje rešitev v prvem letu po
zaključku nacionalne uvedbe z možnostjo
zagotavljanja vzdrževalnih storitev tudi po
tem obdobju,
– projektno vodenje na strani izvajalca.
Ocenjena vrednost brez DDV: 750.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
14 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo storitev.
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:
– kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2,
– kandidat je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega naročila.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– podatki o boniteti poslovanja in plačilni
sposobnosti (najmanj dobra finančna stabilnost – razred A; B; C; ni blokad poslovanja,
– pozitivni poslovni izid,
– kandidat ima poravnane vse davčne
obveznosti,
– kandidat ima poravnane vse carinske
obveznosti,
– kandidat ima celotni letni prihodek večji
od 5 milijonov €.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: tehnični in kadrovski pogoji po zahtevah razpisne dokumentacije oziroma po zahtevah
specifikacij.
II.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 3.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
1. obvladovanje tehnologij, na katerih
bodo temeljile rešitve, katerih razvoj je predmet javnega naročila;

2. izkušnje pri razvoju kompleksnih informacijskih rešitev;
3. izkušnje projektnega vodje.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: da.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Obvladovanje tehnologij
2. Izkušnje pri razvoju
kompleksnih informacijskih
rešitev
3. Izkušnje projektnega vodje
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 43000 PE IC
ONL-1-002/07-S.
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: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno na spletni strani naročnika www.zzzs.si pod izbiro
»Javna naročila / JN Področne enote Informacijski center / Razvoj in uvedba vstopne
točke in programskih knjižnic za projekt OnlineZZ, št. ONL-1/07«.
Za dostavo pisne oblike razpisne dokumentacije je potreben pisni zahtevek ponudnika s priloženim potrdilom o nakazilu plačila na poslovni račun 01100-6030274014 s
pripisom »RD ONL-1/07«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, P.P. 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema odločitve o
dodelitvi naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije
Področna enota Informacijski center
Št. 2010-1/2007-02/05-5
Ob-7728/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor, Grajski trg 1, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Andrej Antauer,
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tel. +386/2/250-63-10, e-pošta: info@jmssmb.si, faks +386/2/251-52-21.
Internetni naslov naročnika: www.jmssmb.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,
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro upravnika
stanovanj in objektov za leta 2007, 2008
in 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: 14.
Glavni kraj izvedbe: stanovanja se nahajajo na območju Mestne občine Maribor,
Občine Hoče - Slivnica, Občine Miklavž na
Dravskem polju, Občine Starše, Občine
Rače - Fram in Občine Duplek.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je upravljanje
184 večstanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih stavb v katerih ima naročnik večinski delež in upravljanje s ca.
2900 stanovanji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
70330000-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (CPA): 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 upravljanje 184 večstanovanjskih oziroma poslovno-stanovanjskih stavb v katerih ima naročnik večinski
delež in upravljanje s ca. 2900 stanovanji.
Skupna bruto površina vseh stanovanj
znaša ca. 155.000 m2. Skupna neto površina vseh stanovanj znaša ca. 139.000 m2.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) finančno zavarovanje za resnost ponudbe (bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici);
b) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (bančna garancija ali ustrezno kavcijsko zavarovanje pri
zavarovalnici).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99 s spremembami in dopolnitvami).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključeno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil vsakega ponudnika, če je bil
le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, v kolikor
gre za pravno osebo, 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, 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.
2. Naročnik bo prav tako iz postopka oddaje javnega naročila izločil ponudnika, če:
a) je v postopku stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave v skladu z veljavnimi
predpisi;
b) ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
Dokazilo:
Naročnik zahteva od ponudnikov in vseh
njihovih zakonitih zastopnikov, da predložijo
izjavo, s katero izjavljajo, da niso storili kaznivih dejanj iz 1. točke tega poglavja ter izjavo ponudnikov, da izpolnjujejo vse pogoje
iz 2. točke tega poglavja.
Naročnik prav tako zahteva od ponudnikov, da k ponudbi predložijo pooblastilo,
tako ponudnika kot tudi vseh zakonitih zastopnikov ponudnika, za opravo poizvedb
pri organih, ki vodijo uradno evidenco, zaradi dokazovanja resničnosti podanih izjav.
3. Dokazovanje sposobnosti za opravljanje dejavnosti;
a) ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila
Dokazilo:
Izpolnjevanje predmetnega pogoja ponudnika, ki je pravna oseba se preverja z
izpiskom iz sodnega registra, ki izkazuje
zadnje stanje ponudnika. Kolikor s slednjim
ponudnik razpolaga, ga lahko priloži k ponudbi.
Izpolnjevanje predmetnega pogoja ponudnika, ki je fizična oseba se preverja z
veljavnim potrdilom o vpisu v register samostojnih podjetnikov, ki izkazuje zadnje stanje
ponudnika. Kolikor s slednjim ponudnik razpolaga, ga lahko priloži k ponudbi.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
Dokazila: ponudnik mora za izpolnjevanje tega pogoja k ponudbi predložiti izjavo,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Da je ponudnik upravnik vsaj 30 večstanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih
stavb;
Dokazila:
Kot dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja mora ponudnik k ponudbi priložiti seznam najpomembnejših opravljenih storitev
upravljanja vsaj 30 večstanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih stavb, in izjavo o resničnosti podatkov dano pod materialno in
kazensko pravno odgovornostjo.
b) Ponudnik mora imeti v delovnem razmerju najmanj 8 fizičnih oseb, od tega vsaj:
– 6 fizičnih oseb na tehničnem področju z najmanj V. stopnjo izobrazbe ustrezne
tehnične smeri, pri čemer mora razpolagati
z vsaj enim strojnikom in vsaj enim električarjem;
– 1 fizično osebo z najmanj VI. stopnjo
izobrazbe ekonomske smeri;
– 1 fizično osebo z najmanj VI. stopnjo
izobrazbe pravne smeri;
Dokazila: kot dokazilo za izpolnjevanje
tega pogoja mora ponudnik k ponudbi priložiti seznam zaposlenih fizičnih oseb, iz katerega izhaja, da ima zaposlene najmanj fizične osebe z zahtevano izobrazbo in izjavo
o resničnosti podatkov dano pod materialno
in kazensko pravno odgovornostjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da, Stanovanjski zakon
(Ur. l. RS, št. 69/03), Stvarnopravni zakonik
(Ur. l. RS, št. 87/02).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 2010-1/2007-02/05.
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:
8. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: potrdilo o nakazilu zneska na transakcijski račun Javnega
medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, št.: 01270-6950971157odprt pri UJP
Slovenska Bistrica.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 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: najmanj 60 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 13. uri, na sedežu naročnika, in
sicer Grajski trg 1, Maribor, I. nadstropje,
sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Odpiranje je javno. Predstavniki ponud
nikov oziroma zakoniti zastopniki ponudnikov se izkažejo strokovni komisiji s pisnim

Stran

1960 /

Št.

26 / 23. 3. 2007

pooblastilom za zastopanje ponudnika oziroma z veljavnim izpiskom iz sodnega registra, ki ne sme biti starejše od 30 dni.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3) Dodatne informacije: enako kot pri
zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija za revizijo postopkov
oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001
Ljubljana, Sovenija, tel. +386/1/234-28-00
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: deset dni šteto
od dneva prejema odločitve o oddaji javnega naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Republika Slovenija, Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Javni medobčinski stanovanjski sklad
Maribor
Št. 430-79/2007-2
Ob-7763/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, 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, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.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 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: MORS 38/2007-ODP, zagotovitev
zdravnika na terenu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 25.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17 do
27 strinjanje z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: območje RS in tujine.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
85.14.00.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 390.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30. dan, rok plačila začne teči
naslednji dan po uradnem prejemu listine
(računa) na naročnikov naslov.
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: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da, Zakon o zdravniški praksi (Ur. l. RS, št. 45/03).
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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 38/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.3) Služba pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za obrambo Republike Slovenije, Vojkova

cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25, faks +386/1/471-17-30.
VI.5) Datum odpišiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 196/07
Ob-7434/07
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.
1.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.l) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup medicinskih plinov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup medicinskih plinov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.11.11-40-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 164.984,80 EUR z 8,5% 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: najnižja cena.
Št. naročila: 50
Naslov: Nakup medicinskih plinov
V.l) Datum oddaje naročila: 15. 11.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Linde plin, d.o.o., Bukovžlak 65/b, 3000 Celje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
164.984,80 EUR z 8,5% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 430-762/2006-11
Ob-7440/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: www.mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
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:
31.50.00.00-1.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 473/2006 – ODP.
II.5) Kratek opis: zamenjava in popravilo obstoječe svetlobne signalizacije na
letališču Brnik.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 98.064 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– vrednost ponudbe – najcenejša ponudba maks. 80 točk,
– rok izvedbe: – najkrajši rok maks. 10
točk,
– garancijski rok – najdaljši rok maks.
10 točk.
Javno naročilo se odda ponudniku, ki
doseže najvišjo vsoto števila točk po vseh
merilih.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Elektroinstalacije – Bidovec Janez s.p., kontaktna oseba: Janez Bidovec, Zg. Gameljne
24/a, 1211 Ljubljana-Šmartno, Slovenija, tel.
04/280-25-25, faks 04/280-25-10, elektronska pošta: janez@elbi. si, internetni naslov:
www.elbi.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena – vednost pogodbe:
132.299 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: 430-762/2006-11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-35169/06 (Ur. l. RS, št. 132/06
z dne 15. 12. 2006) in Ob-162/07 (Ur. l. RS,
št. 3/07 z dne 12. 1. 2007).
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 14. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 45002-450/2006/27
Ob-7503/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Franc
Mlakar, tel. 00386/1/0478-11-10, e-pošta:
gp.gs@gov.si, faks 00386/1/78-11-59.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gsv.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: ne.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: najem osebnih vozil in vozil za prevoz potnikov, številka: 45002-450/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Najem.
Glavni kraj dobave: Republika Slove
nija.
Šifra NUTS: S100.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.10.00.00-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 3,234.062,40 EUR z 20% DDV, najnižja ponudba: 3,234.062,40 EUR, najvišja
ponudba 3,234.062,40 EUR.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S-238-254433 z dne 14. 12. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2007/S 21-024761
z dne 31. 1. 2007.
V.I) Datum oddaje naročila: 27. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: AC
Intercar d.o.o., Baragova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: info@ac-intercar.si, tel. 01/58-83-500, internetni naslov:
www.mercedes-benz.si, faks 01/58-83-599.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
3,234.062,40 EUR z 20% DDV, najnižja ponudba 3,234.062,40 EUR, najvišja ponudba
3,234.062,40 EUR.
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.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlagatelju pritožb: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Logistični center za predsedovanje Slovenije Evropski uniji, Gregorčičeva
20, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
gp.gs@gov.si, tel. 00386/1/478-11-10, faks
00386/1/478-11-59.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Generalni sekretariat Vlade Republike
Slovenije,
Logistični center za
predsedovanje Slovenije Evropski uniji
Št. 174/07
Ob-7555/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-92-37, e-pošta:
aktrp@gov.si, faks +386/1/580-76-19.
Internetni
naslov
naročnika:
www.aktrp.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) NasIov naročiIa, ki ga je določil
naročnik: OMPO.IT-5/2005 – AKTRP-1ORACLE.
II.1.2) Vrsta naročiIa in mesto gradnje,
kraj dobave aIi izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročiIa aIi nabave:
nakup Oracle licenc in enoletno vzdrževanje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročiI
(CPV): gIavni besednjak, glavni predmet:
30241100-1.
II.1.6) NaročiIo je vkIjučeno v Sporazum
o vIadnih naročiIih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročiI(-a): 82.589,52 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 4300-1/2007
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: S&T Slovenija d.d., Leskoškova cest
6, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javni.razpisi@snt.si, tel. +386/1/58-55-200,
faks +386/1/58-55-201.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
82.589,52 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št .025-68/2006
Ob-7590/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, tel.
01/470-00-50, v roke: Mateja Garafolj,
e-pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.zgs.gov.si.
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: sadike gozdnih drevesnih vrst.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave sadike gozdnih drevesnih vrst.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
02511000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,151.357,29 EUR brez DDV.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 025-68/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S 204-217145 z dne 25. 10. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 215-230572
z dne 11. 11. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Sadike – sklop 1
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 386/1/723-74-61,
e-pošta: semesadike@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
33.274,43 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: Sadike – sklop 2
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Omorika
d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta, Slovenija, tel. 386/2/876-90-00, e-pošta: drevesnica@omorika.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
56.778,71 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 3
Naslov: Sadike – sklop 3
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Omorika
d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta, Slovenija, tel. 386/2/876-90-00, e-pošta: drevesnica@omorika.si
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
188.664,17 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 4
Naslov: Sadike – sklop 4
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 386/1/723-74-61,
e-pošta: semesadike@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
127.349 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
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V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 5
Naslov: Sadike – sklop 5
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Gozdno
in lesno gospodarstvo Murska Sobota d.o.o.,
Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota,
Slovenija, e-pošta: brumecz@volja.net, tel.
386/2/521-48-60.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
43.690 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 6
Naslov: Sadike – sklop 6A
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Omorika
d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta, Slovenija, tel. 386/2/876-90-00, e-pošta: drevesnica@omorika.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
31.085,83 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 7
Naslov: Sadike – sklop 6B
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: HPG
Brežice d.o.o., Gornji Lenart 28A, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 386/7/496-12-81, e-pošta: tajnistvo@hpg-brezice.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
79.156,81 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 8
Naslov: Sadike – sklop 7
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Semesadike Mengeš d.o.o., Prešernova 35, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 386/1/723-74-61,
e-pošta: semesadike@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
85.610,50 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 9
Naslov: Sadike – sklop 8
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Omorika

d.o.o., Koroška cesta 44, 2366 Muta, Slovenija, tel. 386/2/876-90-00, e-pošta: drevesnica@omorika.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
105.142,13 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 10
Naslov: Sadike – sklop 9
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Semesadike Mengeš d.d., Prešernova 35, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 386/1/723-74-61,
e-pošta: semesadike@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
126.974,61 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 11
Naslov: Sadike – sklop 10
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Drevesnica Štivan d.o.o., Matenja vas, 6258
Prestranek, Slovenija, tel. 386/5/754-24-05,
e-pošta: drevesnica.stivan@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
128.260,85 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 12
Naslov: Sadike – sklop 11
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Drevesnica Štivan d.o.o., Matenja vas, 6258
Prestranek, Slovenija, tel. 386/5/754-24-05,
e-pošta: drevesnica.stivan@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
43.619,85 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 13
Naslov: Sadike – sklop 12
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Drevesnica Štivan d.o.o., Matenja vas, 6258
Prestranek, Slovenija, tel. 386/5/754-24-05,
e-pošta: drevesnica.stivan@siol.net.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
101.750,40 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 386/1/234-28-00,
faks 386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok 10 dni.
Vl.3.3) 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, faks 386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije

Storitve
Ob-7598/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke, Ptujska ulica 21, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: dr. Martina Cvelbar, mag. farm.,
spec., tel. +386/1/300-37-00, e-pošta: martina.cveblar@gov.si, faks +386/1/300-37-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– nacionalna ali zvezna agencija/urad,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju farmacevtskih izdelkov,
kliničnih preskusov in medicinskih pripomočkov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 24.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
V okviru pogodbe morajo biti izvedene
naslednje aktivnosti:
– Svetovanje Agenciji RS za zdravila in
medicinske pripomočke glede vzpostavitve GCP inšpekcije in izboljšave kakovosti
GMP/GDP inšpekcije ter inšpekcije medicinskih pripomočkov; usposabljanje zaposlenih Agencije za zdravila in medicinske
pripomočke:
· Usposabljanje zaposlenih na področju
inšpekcije kliničnih poskusov (60 dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje in usposabljanje na področju GCP inšpekcije,
· Usposabljanje zaposlenih iz GMP/GDP
inšpekcije (60 dni): strokovnjak, odgovoren
za nadaljevanje Phare projekta Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4.,
· Usposabljanje zaposlenih za področje
inšpekcije medicinskih pripomočkov (60
dni): strokovnjak, odgovoren za svetovanje
in usposabljanje na področju inšpekcije medicinskih pripomočkov;
– Študijski obisk inšpekcijskih organov
držav članic – predvsem Velike Britanije,
Nemčije in Danske:
· GCP inšpekcija: 1 X 6 dnevni obisk za
1 osebo,
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· GMP/GDP inšpekcija: 1 X 6 dnevni
obisk za 4 osebe,
· Inšpekcija medicinskih pripomočkov:
1 X 6 dnevni obisk za 2 osebi.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
80.42.31.20-2; dopolnilni besednjak, glavni predmet: storitve strokovnega usposab
ljanja.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 206.500 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. tehnična ocena
2. finančna ocena

Ponderiranje

80%
20%

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1)
Referenčna
številka
dokumenta, ki jo je določil naročnik:
2004/016-710.03.03.01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/s205-218498
z dne 26. 10. 2006; 110-111/2006,
Ob-29802/06 in Ob-29803/06 z dne 27. 10.
2006.
Druge
prejšnje
objave:
2006/s170-181878 z dne 7. 9. 2006;
94/2006, Ob-25022/06, Ob-25023/06 z
dne 8. 9. 2006; 2006/s202-214192 z dne
21. 10. 2006; 110-111/2006, Ob-29808/06,
Ob-29809/06 z dne 27. 10. 2006.
Št. naročila: 9601003-03-03-0002
Naslov: Izboljšanje kakovosti inšpekcije
na področju farmacevtskih izdelkov, kliničnih
preskusov in medicinskih pripomočkov
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: Heathside Information Services Ltd
(UK), Regus House, Victory Way, Admirals Park, DA2 6 QD Dartford, United
Kingdom, tel. +44/870/736-94-96, internetni naslov: www.heathside.com, faks
+44/870/736-95-13.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 210.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
206.500 EUR.
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: da; Prehodni vir 2004 (Transition Facility Program 2004); projekt številka
2004/016-710.03.03.01, naslov projekta »Izboljšanje kakovosti inšpekcije na področju
farmacevtskih izdelkov, kliničnih preskusov
in medicinskih pripomočkov«.
Odločba komisije z dne 12. 11. 2004.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Javna agencija Republike Slovenije
za zdravila in medicinske pripomočke
Ob-7600/07
I.1) Name, addresses and contact
point(s): Agency for medicinal products and medical devices of the Republic of Slovenia, Ptujska ulica 21, SI-1000

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

1963

Ljubljana, Slovenia, contact point(s): for
the attention of: Martina Cvelbar, PhD, telephone +386/1/300-37-00, e-mail: martina.cvelbar@gov.si, fax +386/1/300-37-01.
I.2) Type of the contracting authority and
main activity or activities:
– national or federal agency/office,
– health.
The contracting authority is purchasing
on behalf of other contracting authorities:
no.
II.1.1) Title attributed to the contract by
the contracting authority: strengthening of
Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical
Devices Inspection.
II.1.2) Type of contract and location of
works, place of delivery of performance:
(c) Services.
Service category: No 24.
In case of contract for service categories
17 to 27 (see Annex C), do you agree to the
publication of this notice: yes.
Main place of performance: Ljubljana,
Slovenia.
NUTS code SI00E.
II.1.4) Short description of the contract
or purchase(s):
In the framework of the contract, the following activities shall be carried out:
– advising the Agency for medicinal
Products on setting the GCP inspection
and strengthening GMP/GDP and medical devices inspection; and training professional staff of the Agency for medicinal
Products:
· PAA clinical trials inspection (60 man
days): short-term expert responsible for providing advising and training in the area of
GCP inspection,
· PAA GMP/GDP inspection (60 man
days): short-term expert responsible for
providing the follow up of the Phare project
Pharmaceuticals SL 9906.01/IB.01.4,
· PAA medical devices inspection: (60
man days): short-term expert responsible
for providing advising and training in the
area of medical devices inspection;
– study visits to Member States Inspection Authorities, preferably in the UK, Germany or Denmark:
· GCP inspection: 1 x 6 day visit for 1
person,
· GMP/GDP inspection: 1 x 6 day visit
for 4 person,
· medical devices inspection: 1x 6 days
visit for 2 person.
II.1.5) Common procurement vocabulary (CPV): main vocabulary, main object:
80.42.31.20-2, supplementary vocabulary,
main object: technical training services.
II.1.6) Contract covered by Government
Procurement Agreement (GPA): no.
II.2.1) Total final value of contract(s):
206.500 EUR excluding VAT.
IV.1.1) Type of procedure: open.
IV.2.1) Award criteria: the most economically advantageous tender in terms of:
Criteria

1. technical evaluation
2. financial evaluation

Weighting

80%
20%

IV.2.2) An electronic auction has been
used: no.
IV.3.1) File reference number attributed by the contracting authority:
2004/016-710.03.03.01.
IV.3.2) Previous publication(s) concerning the same contract: yes.
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Contract notice: 2006/s205-218498 of
26. 10. 2006; 110-111/2006, Ob-29802/06
and Ob-29803/06 of 27. 10. 2006.
Other
previous
publications:
2006/s170-181878 of 7. 9. 2006; 94/2006,
Ob-25022/06, Ob-25023/06 of 8. 9. 2006;
2006/s202-214192 of 21. 10. 2006;
110-111/2006, Ob-29808/06, Ob-29809/06
of 27. 10. 2006.
Contract No: 9601003-03-03-0002
Title: Strengthening of Pharmaceutical,
Clinical Trials and Medical Devices Inspection
V.1) Date of contract award: 31. 12.
2006.
V.2) Number of offers received: 2.
V.3) Name and address of economic
operator to whom the contract has been
awarded: Heathside Information Services
Ltd (UK), Regus House, Victory Way, Admirals Park, DA2 6 QD Dartford, United
Kingdom, telephone +44/870/736-94-96,
internet address: www.heathside.com, fax
+44/870/736-95-13.
V.4) Information on value of contract:
210.000 EUR excluding VAT.
Total final value of contract: 206.500
EUR excluding VAT.
V.5) The contract is likely to be subscribed: no.
VI.1) Contract related to a project and/or
programme financed by community founds:
yes; Transition Facility Program 2004,
project number 2004/016-710.03.03.01,
project title Strengthening of Pharmaceutical, Clinical Trials and Medical Devices Inspection.
Commission Decision dated 12. 11.
2004.
VI.4) Date of dispatch of this notice:
16. 3. 2007.
Agency for medicinal products
and medical devices
of the Republic of Slovenia
Ob-7578/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/478-28-23, v roke: Igor
Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.durs.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 08/2007 OBR KD.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: Medvode.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je načrtovanje,
oblikovanje, izdelava, tiskanje, izpisovanje, konfekcioniranje (kuvertiranje) in
distribucija (na pošto) 650.000 obvestil o
višini katastrskega dohodka.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
78100000.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 23.350 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
(f) Nove gradnje/storitve, ki predstavljajo
ponovitev obstoječih gradenj/storitev in se
naročajo v skladu z natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-25/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 08/2007
Naslov: JN 08/2007 OBR KD
V.1) Datum oddaje naročila: 2. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kro
d.o.o., Spodnje Pirniče 24i, 1215 Medvode,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 20.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
23.350 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javno naročilo
je bilo oddano po postopku s pogajanji brez
predhodne objave, skladno z 2. točko šestega odstavka 29 člena ZJN-2. Storitve so
ponovitev podobnih storitev kot so zajete v
prvotnem javnem naročilu JN 21/2006 CTO.
Naročnik je to možnost objavil v objavi omenjenega naročila, v Uradnem listu RS, št.
112 z dne 3. 11. 2006, Ob-30829/06 in EU
2006/S 206-219657 z dne 27. 10. 2006.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/234-28-00, e-pošta: dkom@gov.si,
internetni naslov http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-7642/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3,
p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(1)369-61-00, v roke: Služba za informacijsko tehnologijo, e-pošta: mf.Razpisi@
mf-rs.si, faks +386(1)369-62-19.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– gospodarske in finančne zadeve.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: ZKL02.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in nadgradnja IS za upravljanje z javnim dolgom.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72250000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 72230000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 175.296 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4301-26/2006/14.
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Ixtlan
team elektronske storitve d.o.o., Ravbarjeva
ul. 13, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 175.680 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
175.296 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
12 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 3. 2007.
Ministrstvo za finance
Št. 110-1/07
Ob-7684/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava strateških kart hrupa za
omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno, ki so v upravljanju
DARS, d.d.
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: na omrežju pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil
letno, ki so v upravljanju DARS, d.d.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava strateških kart hrupa za omrež-
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je pomembnih cest z več kot 6 milijonov
prevozov vozil letno, ki so v upravljanju
DARS, d.d.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90313120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 227.737,44 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000389.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 152-164523
z dne 11. 8. 2006.
Št. naročila: 1
Naslov: Izdelava strateških kart hrupa za
omrežje pomembnih cest z več kot 6 milijonov prevozov vozil letno, ki so v upravljanju
DARS, d.d.
V.1) Datum oddaje naročila: 24. 10. 2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: J.V.
EPI Spektrum d.o.o., Maribor + PNZ d.o.o.,
Ljubljana, Strossmaverjeva ulica 11, 2000
Maribor, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250.375,56 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
227.737,44 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Navedite vrednost ali delež naročila, ki
bo s pogodbo verjetno oddan podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skup
nosti: ne.
Vl.3.1) 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.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-7732/07
Popravek
V javnem razpisu za Dobavo in montažo
video linije s pripadajočimi aparati, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 2. 3.
2007, Ob-5399/07, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, se popravita točki
IV.2 in IV.3.3 in se pravilno glasita:

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 4. 2007 do 11. ure.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 12. uri.
Splošna bolnišnica Celje
Ob-7435/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Gorska reševalna zveza Slovenije, Bleiweisova 34, 4000 Kranj, Slovenije,
kontaktna(-e) točka(-e): pisarna GRZS, tel.
04/238-27-27, e-pošta: grzs@siol.net, faks
04/238-27-25.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: zveza društev v javnem interesu,
– drugo: reševalna dejavnost v gorah.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup 430 nahrbtnikov za GRZS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kranj, Bleiweisova
34.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup 430 nahrbtnikov za potrebe 430
gorskih reševalcev.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
250 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
Skladno z razpisno dokumentacijo.
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.
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IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do 13. 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: 1. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 14. uri; Kranj, Bleiweisova 34.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Gorska reševalna zveza Slovenije
Ob-7449/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Hrastovec-Trate, Hrastovec
22, 2230 Lenart, Slovenija, tel. 02/729-35-42,
e-pošta: alenka.stolnik@hrastovec.org, faks
02/729-35-66.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava vozil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Hrastovec 22, 2230
Lenart.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava vozil: 1. sklop – invalidski kombi,
2. sklop – tovorno vozilo, 3. sklop – dostavno vozilo (furgon) s komoro za prevoz hrane, 4. sklop – traktor s prikolico.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.00.00.00-7.
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.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo dobavljeno blago
plačal v roku 60 dni od prejema računa.
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: ponudnikom se prizna osnovna sposobnost, če
izpolnjujejo pogoj iz prvega odstavka 42.
člena Zakona o javnem naročanju, kar se
dokazuje s podpisom Izjave o osnovni sposobnosti kandidata, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
Ponudniki morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, to je, da imajo veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti oziroma
ustrezno priglasitev del, imajo poravnane
vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, niso v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacijskega postopka, so finančno in poslovno sposobni, imajo plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja, so
kadrovsko sposobni in razpolagajo z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi za izvedbo
javnega naročila, ne glede na že sprejete
druge pogodbene obveznosti bodo v primeru, da bodo izbrani, sposobni pravočasno
in kvalitetno izpolnjevati svoje obveznosti
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po pogodbi in da vse navedbe, podane v
dani ponudbi, ustrezajo dejanskemu stanju.
Izpolnjevanje teh pogojev se dokazuje s
podpisom Izjave o izpolnjevanju posebnih
pogojev, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.
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: 13. 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: 75 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 13. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-7450/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
01/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks
01/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za oddajo naročila
blaga po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za dobavo programske opreme
za centralni računalnik s triletnim vzdrževanjem, št. 430-72/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija, Ljubljana, Štefanova 2.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava programske opreme OMEGAMON XE for DB2
in OMEGAMON XE for CICS za centralni
računalnik s triletnim vzdrževanjem.
Predmet javnega naročila (tehnične karakteristike in ostale zahteve naročnika) je
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.13.10-6.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
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II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.
Dobava programske opreme je trideset
dni po podpisu pogodbe, vzdrževanje programske opreme pa je tri leta od instalacije
programske opreme.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 11. 4. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43007207, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. in 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo biti
razvidni osnovni podatki o ponudniku in dokazilo o vplačilu 10 EUR, iz katerega mora
biti jasno razviden točen naziv in naslov
plačnika, znesek in datum plačila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti
izjavo o predložitvi pravnega akta o skupni
izvedbi naročila (npr. pogodba o sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na javnem
razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila
mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov za izvedbo naročila
in poslovodečega ponudnika. Ne glede na
to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije,
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,

– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila,
– da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so
sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– registracijo podjetja za dejavnost katere predmet je razpis,
– dokazilo, da je poravnal davke in prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s
predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega
računa.
Izjava ponudnika, da ima plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
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: 11. 4. 2007 do 15. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 100 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 12. uri, Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja komisiji
izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na
javnem odpiranju.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi Ministrstva
za notranje zadeve – Policije
Ob-7481/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko
medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, kontaktna(-e) točka(-e): Peter Kavčič, dipl. ekon., tel. 01/54-38-202, e-pošta:
peter.kavcic@ztm.si, faks 01/54-38-288.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava tehničnih plinov.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava tehničnih plinov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je sukcesivna dobava
tehničnih plinov po sklopih za potrebe
naročnika za obdobje dveh let s fiksnimi
cenami.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24.11.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 24.11.11.14-8.
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:
zaključek 1. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 60 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
navedeno v razpisni dokumentaciji.
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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: 10. 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 1. 5. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 4.
2007 ob 10. uri, na sedežu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Zavod Republike Slovenije za
transfuzijsko medicino

Ob-7489/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.,
Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija,
v roke: komercialni oddelek – Milena Lavrin Arh, tel. 03/56-21-286, e-pošta: milena.lavrin-arh@rth.si, faks 03/56-52-120.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o, Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun, številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Mileni Lavrin Arh vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: nabava ventilacijskih cevi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Trbovlje - Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava ventilacijskih cevi.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od
125.188 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: 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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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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.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 9.15; sejna soba Rudnika TrbovljeHrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
15. 3. 2007
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-7524/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Prevalje, Trg 2a, 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: ureditev kegljišča v družbenem
domu na Prevaljah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: stavba
družbenega doma na Prevaljah.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev kegljišča v družbenem domu 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. 6. 2007.
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 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:
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)
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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 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 ineterese 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
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).
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.
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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: 7. 5. 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 13. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 12. uri; sejna soba Občine Prevalje.
Občina Prevalje
Ob-7581/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): komercialna služba: v roke: Katarina Novak, tel. 01/475-21-92, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: brezžični kamerni sistem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sistem za brezžični prenos slike in tona
med kamkorderjem in sprejemno anteno.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.20.00.00-5.
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:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0017.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako javno naročilo JN-B0017.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0017.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0017.

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: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0017.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0017.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0017.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public Procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0017.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public Procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0017.
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: 4. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski, angleški.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 4.
2007 ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 10/07
Ob-7582/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Mi-
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helič, univ. dipl. ekon., tel. 02/22-86-294,
e-pošta: javna.narocila@zd-mb.si, faks
02/22-86-589.
Internetni naslov(-i): www.zd-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: zdravstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin,
plinsko olje D-2,
II. kurilno olje extra lahko.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik:
sklop I. 95 oktanski neosvinčen bencin,
plinsko olje D-2,
sklop II. kurilno olje extra lahko.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
oskrba z naftnimi derivati in kurilnim
oljem:
I. 95 oktanski neosvinčen bencin –
90.000 l, plinsko olje D-2 – 45.000 l.
Dobava takoj – na vseh bencinskih črpalkah ponudnika v mreži.
II. Kurilno olje extra lahko – 35.000 l.
Dobava 24 ur od prejema pisnega naročila na lokacijo naročnika.
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.
Zahteva po razpisni dokumentaciji mora
biti pisna po faksu ali e-pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 1.250 €,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost ne bo presegala zneska določenega
z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna
RS, naročnik ne bo zahteval bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v izjavi navedeni rok plačila.
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:
1. Pisna izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ponudnik ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika).
2. Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizična oseba), dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da zakoniti zastopnik ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike).
3. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) ali katerekoli druge evidence

Št.

za pridobitev podatkov, ki so navedeni pod
prilogo 7/4.
4. Lastna izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Lastna izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudba.
2. Podatki o ponudniku.
3. Izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji.
4. Izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov.
5. Izjava ponudnika o nepovezanosti.
6. Izjavo ponudnika o omejitvi poslovanja.
7. Obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika.
8. Pogodba.
9. Predračun z navodili za izpolnitev.
10. Strokovna priporočila (reference).
11. Izjava ponudnika o plačilnih pogojih.
12. Izjava ponudnik o pokritosti z bencinskimi črpalkami.
13. Izjava ponudnika o kvaliteti blaga.
14. Izjava ponudnika o dobavi blaga.
15. Izjava ponudnika o redni dostavi cenikov.
16. Izjava ponudnika o drugih pogojih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Sklop I.
1. Cena
2. Plačilni pogoji
3. Pokritost s bencinskimi
črpalkami
Sklop II.
1. Cena
2. Plačilni pogoji

Ponderiranje

85
10
5
95
5

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: do 8. 5. 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 8. 10. 2007 ali 5 mesecev
od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
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Ob-7586/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana, Slovenija, v roke:
Brigita Majdič, tel. 01/475-21-91, e-pošta:
majdic.brigita@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
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: zamenjava VHF antenskega sistema
(kanal 6) na OC Plešivec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava VHF antenskega sistema (kanal 6) na OC Plešivec.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.23.00-0.
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: po
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 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.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10. uri, sejna soba komercialne
službe RTV Slovenija, Čufarjeva, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Radiotelevizija Slovenija, Javni zavod
Ob-7591/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Center šolskih in obšolskih dejavnosti, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ana Repše, tel.
01/234-86-20, e-pošta: ana.repse@csod.si,
faks 01/234-86-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis:
Predmet javnega naročila je sukcesivna
dobava čistil in papirne galanterije.
Predmet javnega naročila je razdeljen v
dva sklopa: 1. sklop: dobava čistil za nave-
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dene organizacijske enote in 2. sklop: dobava papirne galanterije za navedene organizacijske enote:
1. Dom Ajda, Libeliška Gora 34, 2372
Libeliče,
2. Dom Bohinj, Ribčev Laz 63, 4265 Bohinjsko jezero,
3. Dom Burja, Seča 152, 6320 Portorož,
4. Dom Breženka, Fiesa 80, 6330 Piran,
5. Dom Čebelica, Dolenja vas pri Čatežu
19, 8212 Velika Loka,
6. Dom Fara, Fara 3, 1336 Vas,
7. Dom Gorenje, Gorenje pri Zrečah 19,
3214 Zreče,
8. Dom Jurček, Cesta na stadion 5, 1330
Kočevje,
9. Dom Kavka, Livške Ravne 9, 5222
Kobarid,
10. Dom Kranjska Gora, Vitranška 9,
4280 Kranjska Gora,
11. Dom Lipa, Črmošnjice 27, 8333 Semič,
12. Dom Medved, Medvedje brdo 13,
1373 Rovte,
13. Dom Peca, Breg 13, 2392 Mežica,
14. Dom Planica, Rateče 167, 4283 Rateče – Planica,
15. Dom Planinka, Slivniško Pohorje 39,
2208 Pohorje,
16. Dom Radenci, Gor. Radenci 1a, 8342
Stari trg ob Kolpi,
17. Dom Rak, Rakov Škocjan 2, p.p. 63,
1380 Cerknica,
18. Dom Soča, Dijaška ul. 14, 5220 Tolmin,
19. Dom Škorpijon, Veliki Boč 31/a, 2353
Sveti Duh na Ostrem vrhu,
20. Dom Štrk, Spuhlja 34/a, 2250 Ptuj,
21. Dom Trilobit, Javorniški Rovt 25,
4270 Jesenice,
22. Dom Vojsko, Vojsko 21, 5280 Idrija,
23. Mladinsko prenočišče Ptuj, Osojnikova cesta 9, 2250 Ptuj,
24. Centrala, Frankopanska 9, 1000 Ljubljana.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sukcesivna dobava čistil in papirne
galanterije za organizacijske enote Centra
šolskih in obšolskih dejavnosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je sukcesivna
dobava čistil in papirne galanterije.
Predmet javnega naročila je razdeljen v
dva sklopa: 1. sklop: dobava čistil za navedene organizacijske enote in 2. sklop: dobava papirne galanterije za navedene organizacijske enote.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24513000-3, 21221000-8.
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:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
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Originalno izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani izvajalec
moral predložiti v 10 dneh po podpisu pogodbe. Izjava se izdaja v skladu z vzorcem
bančne garancije.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 30 dneh
po uradnem prejemu računa, kateremu so
predložene podpisane dobavnice s strani
naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
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 sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše
izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
ponudnike po ZJN-2. Ponudniki s sedežem
izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v
register dejavnosti.
Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem,
goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem
denarja. Ponudnik s sedežem v Republiki
Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o
izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež
izven Republike, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso
storili.
Potrdilo, da ponudnik ni 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. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke za socialno varnost, v
skladu z zakonskimi določbami države, kjer
ima sedež, ali določbami države naročnika.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpol-

njevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki pa imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima ponudnik
sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko
ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42.
člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so
definirane v tem členu.
Eventualna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer: za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: spisek
referenc, to je seznam opravljenih dobav čistil in papirne galanterije v zadnjih treh letih
v vrednosti nad 15.000 EUR (brez DDV).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila naročnikov, in sicer za vsako dobavo, ki jo
ponudnik v obrazcu navaja. Pogoj: vsaj 3
take dobave in montaže nad 15.000 EUR
(brez DDV).
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: 26. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 11. uri; Ljubljana, Frankopanska 9.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
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Št. 9/07
Ob-7693/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Mihelič, univ. dipl. ekon., tel. 02/22-86-294,
e-pošta: javna.narocila@zd-mb.si, faks
02/22-86-589.
Internetni naslov(-i): www.zd-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
Drugo: zdravstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: računalniška sistemska strojna in programska oprema, aplikativna programska oprema ter komunikacijska strojna
in programska oprema.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Računalniška oprema, ki zajema nabavo
računalniške sistemske strojne in programske opreme za potrebe nosilcev zdravstvene dejavnosti, sistemske strojne, programske in aplikativne programske opreme za
specialistično dejavnost ortodontije ter komunikacijske strojne in programske opreme
za upravljanje centralnega računalniškega
omrežja.
Javno naročilo je skladno z razvojni
projekti na informacijsko komunikacijskem
področju zavoda 2007 – 2009, strategijo MZ – e-Zdravje2010 ter uvajanjem sodobnih informacijskih rešitev na področju
zdravstvenega informacijskega sistema in
kartic KZZ v Sloveniji.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Zahteva po razpisni dokumentaciji mora
biti pisna po faksu ali e-pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančna garancija za resnost ponudbe
v vrednosti 1.250 €,
2. bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti. Kolikor pogodbena vrednost
ne bo presegala zneska določenega z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna RS, naročnik ne bo zahteval bančne garancije za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
3. bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem času v višini 5% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v izjavi navedeni rok plačila.
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:
1. Pisna izjava ponudnika, dana pod
kazensko in materialno odgovornostjo kot
izjava pod prisego, da ponudnik ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika).
2. Pisna izjava zakonitega zastopnika (fizična oseba), dana pod kazensko in mate-
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rialno odgovornostjo kot izjava pod prisego,
da zakoniti zastopnik ni pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike).
3. Pooblastilo za pridobitev podatkov iz
kazenske evidence (za ponudnika in zakonite zastopnike) ali katerekoli druge evidence
za pridobitev podatkov, ki so navedeni pod
prilogo 7/4.
4. Lastna izjava ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Lastna izjava ponudnika.
2. Ponudnik mora imeti status vsaj Cisco Premier Partner, saj gre za instalacijo
kompleksne narave, pri kateri je potrebna
umestitev v obstoječ sistem naročnika, temelječ na CISCO tehnologiji (omenjeni certifikat pa proizvajalec programske opreme
izdaja le izvajalcem, ki dokazujejo znanje
implementacije proizvajalčevih rešitev na
podlagi njihovega znanja in referenčnih
postavitev). Dokazilo: veljavni status Cisco
Premier Partner.
3. Ponudnik mora imeti strokovnjake za
načrtovanje in vzdrževanje CISCO tehnologije: vsaj 3 x CCNA, 2 x CCDA in 1 x CCDP
certifikat (dokazilo: veljavni certifikati CCNA,
CCDP, CCDA).
4. Ponudnik mora imeti vsaj 2 tehnična
strokovnjaka, certificirana za namestitev in
servisiranje ponujenih računalnikov (dokazilo: veljavni certifikat proizvajalca, npr. APS
– Desktops, Workstations, Notebooks).
5. Ponudnik mora imeti vsaj 2 tehnična strokovnjaka, certificirana za servisiranje ponujenih tiskalnikov (dokazilo: veljavni
certifikat proizvajalca, n.pr. APS – Color/Monochrome LaserJet).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudba.
2. Podatki o ponudniku.
3. Izjava ponudnika o soglašanju z razpisnimi pogoji.
4. Izjava ponudnika o verodostojnosti
podatkov.
5. Izjava ponudnika o nepovezanosti.
6. Izjavo ponudnika o omejitvi poslovanja.
7. Obrazec za ugotavljanje sposobnosti
ponudnika.
8. Pogodba.
9. Predračun z navodili za izpolnitev.
10. Strokovna priporočila (reference).
11. Izjavo ponudnika o tehničnih zmožnostih in kadrovski usposobljenosti.
12. Seznam kadra, ki bo izvajal storitve.
13. Izjavo ponudnika o plačilnih pogojih.
14. Izjavo ponudnika o kvaliteti blaga.
15. Izjavo ponudnika o dobavi blaga.
16. Izjavo ponudnika o drugih pogojih.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Plačilni pogoji

Ponderiranje

90
10

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
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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: do 25. 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 25. 9. 2007 ali 5 mesecev
od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 10. uri, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor,
Služba za javna naročila in nabavo, pritličje,
soba 102.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zdravstveni dom
dr. Adolfa Drolca Maribor
Ob-7711/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, v roke: Aleš
Kolenko, univ. dipl. ekon., tel. 01/47-69-511,
e-pošta: ales.kolenko@ffa.uni-lj.si, faks
01/42-58-031.
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: JR/1-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Aškerčeva 7, Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
fluorescenčni pretočni citometer-ločevalnik.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.15.30.00–8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da bo
ob podpisu pogodbe predložil garancijo v
višini 10% pogodbene vrednosti za odpravo
napak v garancijski dobi.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
bo ob podpisu pogodbe predložil garancijo
v višini 10% pogodbene vrednosti za dobro
izvršitev pogodbenih obveznosti.
Dokazilo: podpisana izjava ponudnika o
izdaji garancije za dobro izvršitev pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne do-
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ločbe, ki to urejajo: minimalni rok plačila
30 dni po prevzemu, ki ga naročnik potrdi
zapisniško.
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:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ki izhajajo iz prvega odstavka, 42.
člena ZJN-2;
Dokazilo: podpisana izjava ponudnika o
izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega
naročila in sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije.
2. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
ne izpolnjuje nobenega od pogojev za izločitev ponudnika iz postopka javnega naročila, ki izhajajo iz tretjega odstavka, 42.
člena ZJN-2;
Dokazilo: enako kot pod točko 1.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Dokazilo: podpisana izjava ponudnika o
izpolnjevanju pogojev za izvedbo javnega
naročila in sprejemu pogojev iz razpisne
dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora zagotoviti, da ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve
naročnika, ki so natančneje opredeljene v
razpisni dokumentaciji.
Dokazilo: podpisana izjava ponudnika o
izpolnjevanju zahtev.
2. Ponudnik mora zagotoviti, da je v primeru okvare odzivni čas največ dva dni od
prijave napake, garancijska doba najmanj
1 leto od prevzema opreme in da nudi nadomestne dele še najmanj 10 let od dneva
prevzema.
Dokazilo: izjava.
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.
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 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
1007 ob 14. uri, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo, Aškerčeva cesta 7, Ljubljana; sejna soba, IV. nadstropje.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za farmacijo
Št. 200-3/07-3
Ob-7718/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica »Dr. Franca
Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev
13/a, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): vodja skupine za
javna naročila, v roke: Katjuša Bizjak, univ.
dipl. pravnica, tel. 00386/5/330-15-80, e-pošta: katjusa.bizjak@bolnisnica-go.si, faks
00386/5/330-15-82.
Internetni naslov(-i): www.bolnisnicago.si.
Udeleženci lahko pridobijo razpisno
dokumentacijo na internetnem naslovu
www.bolnisnica-go.si pod rubriko »objave
JN« ali na podlagi pisnega zahtevka, ki se
naslovi na zgoraj navedeni naslov.
Specifikacija artiklov je dostopna preko
internetnega naslova: www.bolnisnica-go.si
(javna naročila – spletna aplikacija). Zainteresirani ponudniki pridobijo dostop do spletne aplikacije tako, da na internetni strani
zahtevajo dostop do sistema javnih naročil
tako, da preko gumba “zahtevajte dostop”
posreduje naročniku elektronsko sporočilo,
v katerem navede podatke o ponudniku in
sicer ime firme, naslov, matično številko,
ID številko za DDV, zakonitega zastopnika,
šifro razpisa za katerega želi imeti dostop
do podatkov ter imena in priimke oseb, ki
bodo imeli pooblastilo za vnos podatkov v
naročnikovo spletno aplikacijo za to javno
naročilo. Tisti zainteresirani ponudniki, ki so
v preteklosti že sodelovali z naročnikom in
torej že imajo uporabniško ime in geslo pa
pošljejo naročniku zgolj zahtevo za sodelovanje v tem javnem razpisu in sicer tako, da
v aplikaciji preko inkone “Kontakt” pošljejo
sporočilo v katerem navedejo podatke o šifri
razpisa za katerega želijo imeti dostop ter
podatke o morebitnih dodatnih osebah, ki jih
pooblašča za vnos podatkov v naročnikovo
spletno aplikacijo.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN »dializne raztopine (ANL10A)«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul.
Padlih borcev 13/a, 5290 Šempeter pri Gorici – lekarna.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: predmet javnega naročila je sklenitev
okvirnih sporazumov za dobavo medicinskih pripomočkov – dializne raztopine
(ANL10A) za naročnika po specifikacijah
predmeta JN, kot se nahaja v programu
Go-Soft pod šifro razpisa 0501.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.15.20-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: odlog plačila 60 dni, ki
prične teči z dnem potrditve računa s strani
naročnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da, vsi medicinski pripomočki morajo biti sterilizirani s paro.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1.a) Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz
prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka 44. člena ZJN-2.
1.b) Udeleženec mora imeti potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet tega javnega naročila.
2. Udeleženec v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročnika ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3.a) Udeleženec zagotavlja:
– da medicinski pripomočki, na katere
se prijavlja, ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, opredeljenih v specifikaciji medicinskih pripomočkov, kot se nahaja v teh
navodilih in v programu GO-soft (spletna
aplikacija);
– da ima kadrovske in tehnične možnosti
za zagotavljanje dobave medicinskih pripomočkov;
– da mu v preteklih petih letih na kateri
koli način ni bila dokazana huda strokovna
napaka, na področju, ki je povezano z njegovim poslovanjem;
– zahtevane letne količine medicinskih
pripomočkov vse razpisane medicinske pripomočke, ki jih je prijavil v prijavi;
– odzivni čas za dobavo medicinskega
pripomočka največ 24 ur od potrditve naročila;
– odlog plačila 60 dni, ki prične teči z
dnem potrditve računa s strani naročnika
(naročnik mora račun potrditi ali zavrniti v
roku 3 dni po prejemu);
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
zadostno količino vzorcev prijavljenih medicinskih pripomočkov.
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: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
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Gradnje
Št. 347-07-499/99
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Popravek
V javnem razpisu za oddajo del: Sanacija brežin »Trojane« na cesti R1-221/1227
Trojane–Izlake od km 1,500 do km 2,6, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19 z dne
2. 3. 2007, Ob-5400/07, se popravi II.1.1)
točka in se pravilno glasi:
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: sanacija brežin »Trojane« na cesti
R1-221/1227 Trojane–Izlake od km 1,500
do km 2,6 v ocenjeni vrednosti skupaj z
DDV 176.500 EUR.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 0002171
Ob-7482/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o., 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Milan Jazbec, tel. 01/58-20-700, e-pošta: milan.jazbec@geoplin-plinovodi.si,
faks
01/58-20-701.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: transport plina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja merilno regulacijske postaje
MRP Ježica – RV33.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja merilno regulacijske postaje
MRP Ježica – RV33, ki vključuje:
– dobava in montaža merilne linije, s turbinskim merilnikom in korektorjem; dobava
in montaža regulacijske linije z regulatorjem,
VZV in VIV; dobava in montaža plinskega
filtra; dobava in montaža krogelnih pip in instrumentov za merjenj temperature in tlaka
ZP; dobava in montaža vstopnega plinovoda s podzemno zaporno pipo in vročim priklopom; dobava in montaža izstopnega plinovoda s podzemno pipo; izvedba tlačnega
in testnostnega preizkusa; AKZ; dobava in
montaža električne inštalacije za napajanje,
instrumentacijo, ozemljitve in izenačevanje
potencialov; gradbena dela.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 4. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– zavarovanje.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo plačeval račune v
roku 30 dni od prejema in potrditve.
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 mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri organu države, v
kateri ima sedež.
– Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila, izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
– Ponudnik mora izpolnjevati pogoje iz
42. člena ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
– Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: povprečni letni prihodki ponudnika v
zadnjih 3 poslovnih letih so morali biti večji
kot 500.000 EUR.
– Ponudnik mora predložiti program zagotavljanja kakovosti.
– Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
odgovorna vodja del, z najmanj 6. stopnjo
izobrazbe tehnične smeri, z opravljenim
strokovnim izpitom. Imeti mora vsaj 10 letne
izkušnje pri podobnih delih, od tega najmanj
5 let kot odgovorni vodja del.
– Ponudnik mora imeti za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj 2
vodja del z najmanj 5. stopnjo izobrazbe
tehnične smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj pri podobnih delih.
– Če ima ponudnik podizvajalce, mora
navesti katera dela iz popisa del bo oddal
podizvajalcem.
– V primeru skupne ponudbe morajo
skupni ponudniki predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti v zadnjih 3 letih dokončani
vsaj 2 gradnji na področju gradnje plinovodov in MRP, tlačne stopnje nad 16 bar v
vrednosti nad 110.000 EUR.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
1. cena,
2. rok izvedbe,
3. garancijski rok.
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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 12. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja nadomestnega prepusta na
R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta v km 8,369
čez Ično v Klenovem (v vrednosti skupaj z
DDV 145.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1222 cesta
R1-221 Hrastnik–Šmarjeta.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: gradnja nadomestnega prepusta na
R1-221/1222 Hrastnik–Šmarjeta v km
8,369 čez Ično v Klenovem 400.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.22.11.14-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
– 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
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poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 170/07
Ob-7451/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Alojz Rihter, v roke, po pošti: vložišče naročnika (soba 01), tel. 01/434-11-20, e-pošta:
Alojz.Rihter@gov.si, faks 01/436-12-28.
Internetni naslov(-i): http:/www.s-kzg.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah). Prilogi
A in B sta objavljeni na spletni strani Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije http://www.s-kzg.si (Javne objave;
javna naročila). Objava prilog je namenjena
predhodni seznanitvi potencialnih ponudnikov z vsebino in obsegom naročila – pred
morebitnim dvigom prilog k razpisni dokumentaciji. Razpisno dokumentacijo (ki ni
objavljena na navedeni spletni strani) pisna
izvoda prilog ponudniki prejmejo proti nadomestilu za stroške izpisa.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Nadgradnja in vzdrževanje aplikacije
Evidenca zakupnih pogodb (kratko: EZP) št.
1-2-2/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Glavni kraj izvedbe: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: izdelava EZP 4.0 (nadgradnja
programske rešitve EZP) in vzdrževanje
EZP 4.X (vzdrževanje nadgrajene programske rešitve).
Sklop 2: vzdrževanje EZP 3.X (vzdrževanje obstoječe verzije EZP).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2, glavni besednjak, dopolnilni
besednjak: 72.23.00.00-6, 72.23.00.00-6,
72.26.70.00-4, 72.31.12.00-0.
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.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Sklop 1: 1 kom izdelava EZP 4.0 (nadgradnja programske rešitve EZP) in 30 mesecev vzdrževanje EZP 4.X (vzdrževanje
nadgrajene programske rešitve).
Sklop 2: 6 mesecev vzdrževanje EZP
3.X (vzdrževanje obstoječe verzije EZP).
– Ocenjena vrednost brez DDV:
Celotna vrednost naročila: 187.200 EUR
brez DDV, od tega:
Sklop 1: 174.000 EUR brez DDV.
Sklop 2: 13.200 EUR brez DDV.
II.2.2) Opcije: ne.
– Če so, opišite te opcije: ne.
II.2.3.) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
II.2.4) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za resnost
ponudbe.
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
– Menična izjava s priloženo menico
'brez protesta' kot zavarovanje za odpravo
napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Naročnik bo poravnal svojo finančno obveznost trideseti dan od datuma izstavitve
računa, in sicer za:
– Sklop 1 – izdelava EZP 4.0 (nadgradnja programske rešitve EZP): v enkratnem
znesku po izvedbi in obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika.
– Sklop 1 – vzdrževanje EZP 4.X (vzdrževanje nadgrajene programske rešitve):
enkrat mesečno – po implementaciji nove
verzije aplikacije. Priloga računu je mesečno poročilo o izvedenih vzdrževalnih aktivnostih.
– Sklop 2: enkrat mesečno – do implementacije nove verzije aplikacije. Priloga

računu je mesečno poročilo o izvedenih
vzdrževalnih aktivnostih.
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:
1. Da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
Dokazilo: izjava v obrazcu »Podatki o
ponudniku«.
Opomba: tuji ponudniki predložijo izpis
iz registra podjetij, ki ga izda organ tuje države, pristojen za vodenje takega registra.
Če pa po veljavni zakonodaji tuje države
za poslovanje na področju dejavnosti tujega ponudnika ni potreben vpis v register
podjetij, šteje za dokazilo izpis iz registra
dovoljenj za opravljanje dejavnosti, ki ga
izda organ tuje države, pristojen za vodenje
registra, ali pisna izjava tujega ponudnika,
da opravlja to dejavnost v tuji državi, ki jo
poda pod kazensko in materialno odgovornostjo ali pod prisego pred pristojnim organom tuje države.
2. Da ponudnik ni v kazenskem postopku
v zvezi s hudodelskim združevanjem, sprejemanjem podkupnine pri volitvah (samo fizične osebe), jemanjem podkupnine (samo
fizične osebe), nedovoljenim sprejemanjem
daril, nedovoljenim dajanjem daril, dajanjem
podkupnine, dajanjem daril za nezakonito
posredovanje, sprejemanjem daril za nezakonito posredovanje, goljufije, poslovne
goljufije, preslepitve pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti, zatajitve finančnih obveznosti,
goljufije zoper finančne interese Evropskih
Skupnosti v smislu 1. člena konvencije o
zaščiti finančnih interesov Evropskih Skupnosti in pranja denarja ni bil pravnomočno
obsojen ali bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi
z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo: Obrazec »Izjava o nekaznovanosti«.
Opomba: ponudniki, ki nimajo sedeža v
Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili zgoraj navedenih dejanj.
3. Da ponudniku zakon ne prepoveduje
sklenitve pogodbe; da mu ni bila izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba,
s katero bi mu bilo prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila;
da zoper njega ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski
postopek; da ima poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti, v skladu s predpisi
države kjer ima sedež in v primeru, da ima
sedež v tujini, da ima poravnane vse zapadle poslovne obveznosti, ki bi jih moral
poravnati v Republiki Sloveniji,
Dokazilo: Obrazec »Izjava ponudnika
pod kazensko in materialno odgovornostjo«.
4. Da ponudnik pooblašča naročnika, da
lahko o ponudniku pridobi podatke iz javnih
evidenc v zvezi s preverjanjem resničnosti
navedb v obrazcih »Podatki o ponudniku«,
»Izjava ponudnika o nekaznovanosti« in »Izjava ponudnika pod kazensko in materialno
odgovornostjo«.
Dokazilo: Obrazec »Pooblastilo za pridobitev podatkov o ponudniku iz javnih evidenc«.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da je solventen – dokazilo o boniteti
finančnega poslovanja v preteklem letu.
Dokazilo: Obrazec BON 1, oziroma BON
1/SP; datum dokumenta na dan odpiranja
ponudb ne sme biti starejši od 60 dni.
2. Da je ekonomsko in finančno sposoben oziroma da razpolaga z zadostnimi
dolgoročnimi viri za financiranje tekočega
poslovanja.
Dokazilo: Obrazec »Izjava o razpolaganju z zadostnimi dolgoročnimi viri za financiranje tekočega poslovanja«.
Opomba: tuji ponudnik lahko dokaže
svojo finančno in poslovno usposobljenost
z izvlečki revidiranih bilanc stanja in računovodskih izkazov za pretekli dve računovodski leti, ki jih je revidiral revizor, ki je
pooblaščen v državi, kjer ima sedež, ter s
potrdilom ali mnenjem, ki ga izda banka, ki
je pooblaščena in javno nadzorovana v državi, kjer ima tuji ponudnik sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Razpolaganje z zadostnimi tehničnimi in
kadrovskimi zmogljivostmi:
1. Da ima vsaj 1 predmetno in vrednostno sorodno izvedbo storitev (uvedeno in
delujočo aplikacijo), za katero podaja ponudbo, najmanj v ponudbeni vrednosti naročila
(kot sorodna storitev se smatra programska
rešitev – uvedena in delujoča aplikacija, ki
je po preteku garancijske dobe že prešla
v vzdrževanje), ki temelji na MS SQL podatkovni bazi in krajevno razpršenem dostopu do programa / podatkov)). Dokazili:
Obrazca »Seznam najvažnejših predmetno
in vrednostno sorodnih opravljenih storitev
(uvedenih in delujočih) v zadnjih treh letih«
z ustreznim številom obrazcev »Potrdilo o
opravljenih storitvah«.
Opomba: kot ponudbena vrednost šteje vrednost izdelave aplikacije in vrednost
dodatnih storitev na isti aplikaciji, ki jih je
na njej zahteval naročnik v preteklih dveh
letih.
2. Da ima vsaj 1 ustrezno usposobljeno
in kvalificirano osebo s področja sistemske
analize, izobraževanja uporabnikov in podpore uporabnikom za delo z aplikacijo ter
najmanj 2 ustrezno usposobljeni in kvalificirani osebi s področja programiranja in
vzdrževanja aplikacije, kar pomeni, da za
izpolnitev tega pogoja zadostujeta skupaj 2,
seveda ustrezno usposobljeni in kvalificirani
osebi. Dokazilo: Obrazec »Izjava ponudnika, da je zanesljiv, sposoben upravljanja,
ima izkušnje in ugled ter seznam oseb, ki so
sposobne izvesti naročilo in bodo sodelovale pri izvedbi naročila«.
3. Da je uspešno opravil predhodni
preizkus sposobnosti. Dokazilo: potrdilo o
uspešno opravljenem preizkusu sposobnosti na sedežu naročnika, izdan s strani
naročnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice: ne.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost oseb, ki
bodo odgovorne za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka:
Postopek s predhodnim ugotavljanjem
sposobnosti da.

Odprti postopek: ne.
S pogajanji: ne.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: število gospodarskih
subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb
bo odvisno od uspešnosti opravljenega preizkusa sposobnosti.
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: k oddaji prijave so povabljeni vsi
kandidati, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje
predmetnega javnega naročila, k oddaji ponudbe pa samo kandidati, ki bodo uspešno
opravili preizkus sposobnosti.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: poznavanje funkcionalnosti aplikacije EZP, podatkovnih struktur
EZP, razvojnega orodja Visual Basic.
IV.1.4) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.5) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.6) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.7) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel preverjanje usposobljenosti ponudnikov: da.
IV.1.8) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da; vendar le v primeru dveh ali
več vrednostno enakih najnižjih ponudb ali
če po preverjanju usposobljenosti ostane v
postopku samo en ponudnik.
IV.2.1) Merila za oddajo:
Najnižja cena.
Ekonomsko najugodnejša ponudba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1-2-2/2007.
IV.3.1) 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: od 23. 3. 2007 do 19. 4. 2007 od 8. do
14. ure.
– Rok, do katerega lahko ponudniki posredujejo dodatna vprašanja: v zvezi s pripravo prijave (1. faza) najkasneje do srede,
11. 4. 2007, vključno do 11. ure. V zvezi s
pripravo ponudbe (2. faza) najkasneje do
četrtka, 3. 5. 2007, vključno do 11. ure.
– Dokumentacija se plačuje: da; za kritje stroškov izdelave pisnega izvoda razpisne dokumentacije in prilog v znesku 72,75
EUR.
IV.3.4) Rok za sprejemanje prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k
sodelovanju izbranim kandidatom: 23. 4.
2007.
IV.3.6) Datum preverjanja sposobnosti
ponudnikov: 25. 4. 2007.
IV.3.7) Datum poziva ponudnikom, ki jim
je priznana sposobnost, za pripravo ponudbe (2. faza): 26. 4. 2007.
IV.3.8) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.9) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 12 2007.
IV.3.10) Pogoji odpiranja prijav k preverjanju sposobnosti (1. faza): 20. 4. 2007
ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju prijav: člani razpisne komisije naročnika,
vlagatelji prijav oziroma njihovi pooblaščeni
predstavniki.
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Sedež naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – sejna soba.
IV.3.11) Pogoji odpiranja ponudb (2.
faza): 8. 5. 2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: člani razpisne komisije naročnika,
vlagatelji ponudb oziroma njihovi pooblaščeni predstavniki.
Sedež naročnika: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana – sejna soba.
V.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
V.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
V.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo javnih naročil, Slovenska
54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom, faks
01/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb zoper: vodenje
postopka in odločitve naročnika v postopku.
Naslov: Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Dunajska 58, 1000
Ljubljana.
Rok: določen z določili.
V.4.3.) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Državna revizijska
komisija za revizijo javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom, faks
01/234-28-40.
V.5.) Datum odpošiljanja tega obvestila:
14. 3. 2007.
Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije
Ob-7539/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, v roke: Roman
Strlekar, tel. 07/80-61-269, e-pošta: obcina.sevnica@siol.net, faks 07/80-61-210.
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: cenitev nepremičnin – sklenitev
okvirnega sporazuma z enim ponudnikom
za obdobje 4 let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Sevnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
opravljanje cenitev nepremičnin po naročilu naročnika.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 leta od sklenitve okvirnega sporazuma.
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: v skladu z zakonom.
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:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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: 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: 16. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 12. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da .
Občina Sevnica

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: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: določeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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: 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: 16. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.2.1) Pogoji za pridobitev razpisne
dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 16. 4. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 11. uri; Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Sevnica

Ob-7540/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, Slovenija, v roke: Roman
Strlekar, tel. 07/80-61-269, e-pošta: obcina.sevnica@siol.net, faks 07/80-61-210.
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: izvajanje geodetskih storitev – sklenitev okvirnega sporazuma z enim ponudnikom za obdobje 4 let.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Sevnica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje geodetskih storitev po naročilu
naročnika.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 leta od sklenitve okvirnega sporazuma.
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: v skladu z zakonom.

Ob-7543/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje, Slovenija, v roke: komercialni oddelek – Marjeta Lindič, tel. 03/56-21-068, e-pošta: marjeta.lindic@rth.si, faks 03/56-52-121.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR (35
EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o., Trg
revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun, številka 26330-0011210706 pri
Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu je
potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Marjeti Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
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: pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Trbovlje, Hrastnik.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
pranje in šivanje delovnih oblačil.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.

Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 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
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala
garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% vrednosti pogodbe v primeru, da je ponudbena vrednost višja od
125.188 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
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: 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:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007 do 10. ure.
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. 4. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika TrbovljeHrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
16. 3. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-7546/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brežice, 8250
Brežice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
alenka.laznik@brezice.si,
mi-
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ran.germovsek@brezice.si, tel. 07/49-91-500,
e-pošta: obcina.brezice@brezice.si, faks
07/49-90-052.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: redno letno vzdrževanje lokalnih
cest, pločnikov in trgov v Občini Brežice za
leti 2007 in 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Brežice.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
letno vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Brežice za leti 2007 in 2008.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 15. 11. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila:
Če obstajajo, opišite posebne pogoje: 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: v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v
razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v
razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.1.3) 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: 15. 5. 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 15. 7. 2007; 60 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 12. uri; Brežice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da.
Občina Brežice
Ob-7547/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, v roke: Ivan Barba, tel. 05/71-41-361,
e-pošta:
ivan.barba@ilirska-bistrica.si;
damjan.potepan@ilirska.bistrica.si, faks
05/71-41-284.
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: dobava električne energije za
potrebe javne razsvetljave in poslovnih prostorov v Občini Ilirska Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: celotno področje
Občine Ilirska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije:
– 1.917.618 kWh ET za potrebe javne
razsvetljave in 127.497 kWh (101.124 kWh
ET, 20.054 kWh MT in 6.319 kWh VT) za
potrebe poslovnih prostorov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6.
2007.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena
vrednost:
83.458,52 €
(20,000.000 SIT) – brez DDV.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
4.150 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila 30. dan od
uradnega prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
zahteve so navedene 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: 15. 5. 2007.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5
2007 ob 13. uri; Občina Ilirska Bistrica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavnik ponudnika
mora predložiti pooblastila.
IV.3.4) Dodatne informacije:
Od dneva objave do zadnjega roka
za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen dvig razpisne dokumentacije na naslovu, ki je
naveden pod točko I.1). Kontaktni osebi s strani naročnika sta Ivan Barba
(ivan.barba@ilirska-bistrica.si) in Damjan
Potepan (damjan.potepan@ilirska-bistrica.si).
Razpisna dokumentacija se plačuje:
da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in plačila: znesek 60 EUR (DDV
je že vključen) je potrebno nakazati na
transakcijski račun št. 01238-0100016470
odprtega pri Upravi za javne prihodke Postojna, z navedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik, ki želi dvigniti razpisno
dokumentacijo, mora predložiti potrdilo o
plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, sedež in ID št. za DDV.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-7672/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, Tržaška cesta 16, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna
oseba: Iztok Bokavšek, tel. 01/477-42-68,
e-pošta: spksn.tajnistvo@ajpes.si, faks
01/425-67-46.
Internetni naslov: www.ajpes.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: čiščenje poslovnih prostorov in
drugih površin, posebno čiščenje okolice
poslovnih objektov (dostopi, pločniki, dvorišča, zelenice) in pripadajočih parkirišč cen-
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trale in posameznih izpostav AJPES po
dodatnem naročilu ter dobava sanitarnega
potrošnega materiala za AJPES, v predvidenih količinah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. A/14.
Glavni kraj izvedbe: AJPES, Tržaška cesta 16, Ljubljana z izpostavami.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
čiščenje poslovnih prostorov in dobava
sanitarnega materiala.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
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:
– garancija za resnost ponudbe,
– garancija 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.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: d.d. ali d.o.o.
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: 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: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; AJPES, Tržaška cesta 16,
Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
Agencija Republike Slovenije
za javnopravne evidence in storitve

Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., v
roke: Drago Turk, tel. 05/663-49-50, e-pošta: drago.turk@komunala-izola.si, faks
05/663-49-49.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje raznih del iz dejavnosti naročnika na vzdrževanju javnih in prometnih
površin ter interventih del na kanalizaciji in
na pokopališču na območju Občine Izola.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Izola.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave: izvajanje raznih del iz dejavnosti naročnika
na vzdrževanju javnih in prometnih površin ter interventih del na kanalizaciji in na
pokopališču na območju Občine Izola.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90100000.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): najnižja ponudba 6,9 EUR/uro brez
DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 1/2007
Naslov: Javno podjetje Komunala Izola
d.o.o.
IV.1) Datum oddaje naročila: 6. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Čiščenje javnih površin, zidarstvo in fasaderstvo,
Fehmi Mejzinolli s.p., Tominčeva 5, 6000
Koper, Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 850.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba: 6,9 EUR/uro brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 4 leta.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: od 7. 3.
2007 do 6. 3. 2011.
J.P. Komunala Izola d.o.o.
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Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Gradnje
Ob-7445/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Dunajska
47, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Katja
Stražiščar, tel. 01/420-44-88, e-pošta: katja.straziscar@gov.si, faks 01/420-44-91.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
iop.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: odstranjevanje in rušenje objektov
ter izvedba drugih del po izvršljivih upravnih
odločbah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba del po izvršljivih upravnih odločbah Inšpektorata RS za okolje in prostor
– odstranjevanje in rušenje objektov ter
izvedba del za odstranitev nedovoljenih
posegov v okolje in prostor.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.00.00.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 191.800 EUR z 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 430-7/2007
Naslov: Odstranjevanje in rušenje objektov ter izvedba drugih del po izvršljivih
upravnih odločbah
IV.1) Datum oddaje naročila: 6. 2. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Silva
Bračko s.p., Plintovec 14, 2201 Zg. Kungota, Slovenija, tel. 02/65-61-571.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 191.955 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
191.800 EUR z 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 31. 12.
2007.
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Storitve
Ob-7447/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala Izola d.o.o., Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):

Št. 430-0005/2007
Ob-7585/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2,
3250 Rogaška Slatina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ales.otorepec@rogaskaslatina.si, tel. 03/81-81-724, e-pošta: obcina@rogaska-slatina.si, faks 03/81-81-724.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: letno in zimsko vzdrževanje lokalnih
cest v Občini Rogaška Slatina za obdobje
od 15. 3. 2007 do 15. 3. 2008.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Občina Rogaška
Slatina.
Šifra NUTS: SI004.
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II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest
v Občini Rogaška Slatina za obdobje od
15. 3. 2007 do 15. 3. 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 120.578,21 EUR brez DDV, oziroma
136.333,55 EUR z DDV (različne stopnje
DDV).
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. Cena
2. Reference
3. Tehnična zmogljivost

Ponderiranje

70%
20%
10%

Št. naročila: 430-0005/2007, Ob-3214/07
Naslov: Letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini Rogaška Slatina za obdobje od 15. 3. 2007 do 15. 3. 2008
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: VOC
Celje, Vzdrževanje in obnova cest, d.d.,
Lava 42, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta:
info@voc-celje.si, tel. 03/42-66-300, internetni naslov: www.voc-celje.si, faks
03/42-66-380.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 15. 3.
2008.
Občina Rogaška Slatina
Št. 034/2007
Ob-7670/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ustanova – center za evropsko
prihodnost, Grajska cesta 1, 1234 Loka
pri Mengšu, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): www.cep.si, v roke: Andrej Vrčon,
tel. 01/560-86-00, e-pošta: info@cep.si, faks
01/560-86-01.
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: nakup letalskih kart za potrebe
Ustanove – centra za evropsko prihod
nost.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil določeno količino storitev, saj je količina zanj v trenutku izvajanja
javnega naročila objektivno neugotovljiva.
Naročnik pa se z okvirnim sporazumom
zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal
storitve, ki so predmet tega razpisa, pozval
kandidate, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb na način,
naveden v okvirnem sporazumu (pogodbi).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62 11 00 00 – 6.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
210.000 EUR.
Št. naročila: 001/2007-NVV
Naslov: Nakup letalskih kart za potrebe
Ustanove – centra za evropsko prihodnost
IV.1) Datum oddaje naročila: 1. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adria
Airways Slovenski letalski prevoznik d.d.,
Kuzmičeva 7, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: pr@adria.si, tel. 01/36-91-000,
internetni naslov: http://www.adria.si/, faks
01/43-68-606.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kompas
d.d., Pražakova 4, 1514 Ljubljana, Slovenija,
E-pošta: info@kompas.si, tel. 0 1/200-63-00,
internetni naslov: http://www.kompas.si/,
faks 01/200-64-34.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Tango d.o.o., Trdinova 9, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: avio@tangocorp.si, tel. 01/230-90-90, internetni naslov:
http://www.adria.si/, faks 01/230-90-91.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost:
4 leta.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 4 leta.
Ustanova –
center za evropsko prihodnost
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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)

Periodična
informativna obvestila
Blago
Št. 9/916/2007
Ob-7444/07
To obvestilo šteje kot javni razpis: ne.
Cilj tega obvestila je skrajšanje roka za
sprejemanje ponudb: da.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-25-02.
Internetni naslov naročnika: www.eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Če to obvestilo šteje kot javni razpis ali
dovoljuje skrajšanje rokov za sprejemanje
ponudb
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno za dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe, prijave za sodelovanje ali izražanje interesa v pisni obliki je treba poslati
na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
II.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– visoko napetostna oprema stikališč
(RTP in RP) (odklopniki, ločilniki, instrumentni transformatorji, odvodniki prenapetosti za napetostne nivoje 110 kV,
220 kV in 40 kV);
– visoko napetostna oprema daljnovodov (DV) (električni vodniki, zaščitni
vodniki z in brez optičnih vlaken, spončni
in obesni material, izolacijski material,
kovinske konstrukcije);
– oprema »lastne rabe« v RTP-jih
(AKU baterije, usmerniki in razsmerniki,
transformatorji lastne rabe, diesel agregati);
– sekundarna oprema (zaščita, vodenje, meritve);
– energetski transformatorji;
– telekomunikacijska (TK) oprema;
– kabli (energetski, krmilno-signalni
in merilni).
Sklop št. 1
Naslov: Visoko napetostna oprema stikališč (RTP in RP) (odklopniki, ločilniki, in-

strumentni transformatorji, odvodniki prenapetosti za napetostne nivoje 110 kV, 220 kV
in 40 kV)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31600000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Visoko napetostna oprema daljnovodov (DV) (električni vodniki, zaščitni
vodniki z in brez optičnih vlaken, spončni in
obesni material, izolacijski material, kovinske konstrukcije)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31682400.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Oprema »lastne rabe« v RTPjih (AKU baterije, usmerniki in razsmerniki,
transformatorji lastne rabe, diesel agregati)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31600000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: Sekundarna oprema (zaščita,
vodenje, meritve)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31600000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: Energetski transformatorji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 6
Naslov: Telekomunikacijska (TK) oprema
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32522000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 7

Naslov: Kabli (energetski, krmilno-signalni in merilni)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28421000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29800000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka oddaje in trajanje naročila: predvideni
datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3.
2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročila se nanašajo na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Gradnje
Št. 9/916/2007
Ob-7443/07
To obvestilo šteje kot javni razpis: ne.
Cilj tega obvestila je skrajšanje roka za
sprejemanje ponudb: da.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-25-02.
Internetni naslov naročnika: www.eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Če to obvestilo šteje kot javni razpis ali
dovoljuje skrajšanje rokov za sprejemanje
ponudb
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno za dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe, prijave za sodelovanje ali izražanje interesa v pisni obliki je treba poslati
na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(a) Gradnje.
II.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– gradbena dela v stikališčih RTP;
– gradbena dela na DV trasah;
– gradbena dela na poslovnih stavbah;
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– montaža jeklenih konstrukcij DV
stebrov.
Sklop št. 1
Naslov: Gradbena dela v stikališčih
RTP
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Gradbena dela na DV trasah
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Gradbena dela na poslovnih
stavbah
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: Montaža jeklenih konstrukcij DV
stebrov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45250000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka oddaje in trajanje naročila: predvideni
datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3.
2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročila se nanašajo na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Storitve
Št. 9/916/2007
Ob-7442/07
To obvestilo šteje kot javni razpis: ne.
Cilj tega obvestila je skrajšanje roka za
sprejemanje ponudb: da.
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-30-00, faks
01/474-25-02.
Internetni naslov naročnika: www.eles.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Če to obvestilo šteje kot javni razpis ali
dovoljuje skrajšanje rokov za sprejemanje
ponudb
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo
(vključno za dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Ponudbe, prijave za sodelovanje ali izražanje interesa v pisni obliki je treba poslati
na naslov: enako kot pri zgoraj navedeni(-h)
kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 27.
II.3) Kratek opis naročila ali nabave:
– izdelava študij;
– izdelava projektne, investicijske,
okoljske in tehnične dokumentacije;
– poseki daljnovodnih tras;
– protikorozijska zaščita stikališč RTP
in DV stebrov;
– diagnosticiranje, strokovna mnenja,
meritve in ostala tehnična in strokovna
pomoč.
Sklop št. 1
Naslov: Izdelava študij
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74233500.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Izdelava projektne, investicijske,
okoljske in tehnične dokumentacije
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 74232310,
dodatni predmet(-i): 92312213.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Poseki daljnovodnih tras
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50800000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: Protikorozijska zaščita stikališč
RTP in DV stebrov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50800000.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: Diagnosticiranje, strokovna mnenja, meritve in ostala tehnična in strokovna
pomoč
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232310.
4) Navedba različnih datumov začetka postopka oddaje in/ali trajanja naročila:
predvideni datum začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232310, dodatni predmet(-i): 50800000,
74233500, 92312213.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka 13. 3. 2007, zaključka 13. 3. 2008.
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II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
VI.1) Naročila se nanašajo na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
13. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-7643/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik in Branko Filipič
(tel. 02/22-00-128/286), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava – distribucija elek
trične energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: osebna in kombinirana vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
osebna in kombinirana vozila.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
199.000 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40 EUR
+ DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30, na naslovu
naročnika pri Bojani Brauner, 1. nadstropje/pisarna 105 (tel. 02/22-00-129).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop A: osebno vozilo: 17.500 EUR.
Sklop B: osebno vozilo karavan: 17.500
EUR.
Sklop C: kombinirana vozila: 164.000
EUR.
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:
– garancija banke za resnost ponudbe,
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– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

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: 25. 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: 120 od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 9. uri, Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-7644/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Maribor, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica
2, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik in Branko Filipič
(tel. 02/22-00-128/286), tel. 02/22-00-128,
e-pošta: mateja.podlesnik@elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava – distribucija elek
trične energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tovorna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
tovorna vozila.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
274.000 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40 EUR
+ DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30 na naslovu
naročnika pri Bojani Brauner, 1. nadstropje/pisarna 105 (tel. 02/22-00-129).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop A: lahko specialno tovorno vozilo z NDM 6.500 kg: 42.500 EUR; sklop B:
specialno terensko tovorno vozilo z NDM
10.000 kg in s prikolico: 91.500 EUR; sklop
C: specialno terensko tovorno vozilo z NDM
18.000 kg in s prikolico: 140.000 EUR.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
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: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.

IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje

98 točk
2 točki

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: 25. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 11. uri, Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 235/1-07
Ob-7679/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o., Pristavška cesta 31, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/59-71-300, faks 04/59-71-320, elektronska pošta: komunala@jpk-trzic.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: smetarsko vozilo z nadgradnjo 7 m3 za odvoz komunalnih odpadkov v
tipskih zabojnikih 120–1100 l.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: smetarsko vozilo z nadgradnjo 7 m3
za odvoz komunalnih odpadkov v tipskih zabojnikih 120–1100 l – natančnejše
specifikacije oziroma zahteve za vozilo in
nadgradnjo so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Pristavška cesta 31,
Tržič.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90121200.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: smetarsko vozilo z nadgradnjo, okvirna vrednost
70.000 EUR brez DDV.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe 5% od vrednosti
danega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na določbe, ki te pogoje
vključujejo: rok plačila v 30, 60 ali 90 dneh
po prevzemu vozila.
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III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih sposobnosti:
1. izpolnjen in podpisna obrazec Podatki
o ponudbi – kolikor je podpisnik ponudbe
pooblaščena oseba in ni direktor ali prokurist, mora biti priloženo notarsko overjeno
pooblastilo.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
1. registracija za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila - dokazilo, original
ali kopija, ne sme biti starejše od dveh mesecev;
2. dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
3. potrdilo, da ponudnik ni vpisan v kazensko evidenco (izdano po 1. 4. 2007);
4. izpolnjena, podpisana in žigosana izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji in resničnost podatkov v ponudbi;
5. izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec
pogodbe.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
1. izjava o poravnanih poslovnih obveznostih;
2. dokazilo, da je ponudnik ekonomsko
– finančno sposoben izvesti naročilo – obrazec BON1/P ali BON1/SP.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
1. ponudbeni predračun,
2. podatki o roku izvedbe,
3. izjava o skladnosti s slovenskimi standardi,
4. tehnične lastnosti vozila in nadgradnje
skladno z zahtevami,
5. pogoji servisiranja,
6. reference,
7. garancijski pogoji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena – 55 točk,
2. servisiranje – 10 točk
3. plačilni pogoji – 10 točk,
4. dobavni rok – 10 točk,
5. garancijska doba – 15 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 4. 5. 2007.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR
07000-0000001933 ali na blagajni na sedežu podjetja.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007do 11.30.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 11. 6. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov
ter ostali zainteresirani – odpiranje ponudb
je javno.

IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 9. 5. 2007 ob
12. uri; Pristavška cesta 31, Tržič.
VI.1) Ali je to obvestilo neobvezno: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 16. 3. 2007.
Javno podjetje Komunala Tržič, d.o.o.
Ob-7727/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Igor Poljak,
e-pošta: igor.poljak@energetika-lj.si, tel.
01/588-95-70, faks 01/588-97-59.
Internetni naslov naročnika: www.jhlj.si/energetika.
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): Javno
podjetje Energetika, d.o.o., Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Vlasta Gladek, tel. 01/588-97-03, epošta: vlasta.gladek@energetika-lj.si, faks
01/588-97-59, internetni naslov: www.jhlj.si/energetika.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika, d.o.o.,
Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava in montaža preskuševališča
za avtomatsko preskušanje in kontrolo kompaktnih merilnikov toplotne energije in hladu
v laboratoriju za toplotne števce PDO.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Verovškova 62.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava in montaža preskuševališča za
avtomatsko preskušanje in kontrolo
kompaktnih merilnikov toplotne energije
in hladu v laboratoriju za toplotne števce PDO.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31682210.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
11.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kom.
II.2.2) Opcije: da.
Opcije:
Preskuševališče brez NOWE.
Preskuševališče z NOWO.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
13.500 EUR; bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5%
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od pogodbene vrednosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni od datuma izdaje
računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
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:
– registracija ponudnika pri pristojnem
sodišču ali drugem organu;
– nekaznovanost ponudnika (prvi odstavek 42. člena ZJN-2).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazila o finančni sposobnosti,
– poročilo pooblaščenega revizorja (tuji
ponudniki predložijo revidirano bilanco stanja in mnenje ponudnikove banke o ponudnikovem poslovanju).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev (če je
to primerno):
– rok dobave;
– tehnična dokumentacija;
– načrt za izvedbo potrebnih priključkov
za preskuševališče;
– garancijski rok;
– dobava rezervnih delov;
– odzivni čas za odpravo napak;
– brezplačno šolanje naročnikovega kadra;
– podpora pri reševanju motenj in okvar
v dobi 15 let.
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: PDO-02/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
19. 4. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do
9. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 4.
2007 ob 11.30; Ljubljana, Verovškova 70.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
12. 3. 2007.
Javno podjetje Ljubljana, d.o.o.
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Storitve
Ob-7638/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Komunala Novo mesto d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, Slovenija,
tel. 00386/7/393-24-50, e-pošta: info@komu
nala-nm.si, faks 00386/7/393-25-09.
Internetni naslov naročnika: http://www.
komunala-nm.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: Julija Vodlan,
Boštjan Ferk, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba investicijsko tehnične
dokumentacije za obnovo magistralnega
vodovoda Družinska vas–Novo mesto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo je razdeljeno na 4 sklope.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74232220.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: IDZ
1) Kratek opis: IDZ za vse tri objekte kot
podlaga za lokacijski načrt in izdelavo PGD,
PZR, PZI.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.
Sklop št. 2
Naslov: Magistralni vodovod.
1) Kratek opis: magistralni vodovod.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74232220.
Sklop št. 3
Naslov: Vodohran VH
1) Kratek opis: vodohran VH.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74232220.
Sklop št. 4
Naslov: Tlačni vodovod
1) Kratek opis: tlačni vodovod.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232200.
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Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe:
Sklop 1: Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v
vrednosti 2.000 EUR z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
Sklop 2: Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v
vrednosti 2.000 EUR z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
Sklop 3: Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v
vrednosti 1.000 EUR z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
Sklop 4: Ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje v
vrednosti 1.000 EUR z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
Kolikor ponudnik predloži ponudbo za
več sklopov, lahko predloži samo eno bančno garancijo oziroma kavcijsko zavarovanje, v višini, kot znaša seštevek zavarovanja
za vsak sklop.
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:
1. Ponudnik ali vsak njegov zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2(v primeru partnerske ponudbe mora
pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev).
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, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
2. Ponudnik mora biti registriran za opravljanje dejavnosti pod šifro 74.20 – storitve
prostorskega načrtovanja, projektiranja in
tehničnega svetovanja(v primeru partnerske
ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed
partnerjev).
Dokazila: razvidno iz obrazca A-4 Prijava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev (če je
to primerno):
3. Ponudnik ima sklenjeno veljavno zavarovanje za zavarovanje projektantske
odgovornosti najmanj v višini 80.000 EUR
(v primeru partnerske ponudbe lahko pogoj
izpolnijo partnerji skupaj).
Dokazila: razvidno iz kopije zavarovalne
police.
4. Ponudnikova realizacija v letu 2006
je enaka vsaj dvakratniku ponudbene
vrednosti(v primeru partnerske ponudbe
lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj).
Dokazila: razvidno iz obrazca A-4 (točka 1.3).
5. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih

postopkih javnega naročanja (v primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak
izmed partnerjev).
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.
6. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov (v primeru part
nerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak
izmed partnerjev).
Dokazila: izjava vsake izmed bank, pri
kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je
razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. Referenčen pogoj: ponudnik je v letih
2004, 2005 in 2006 vsako leto imel najmanj
eno uspešno referenco katere predmet je
bilo projektiranje pri čemer je bila pogodbena vrednost (vrednost projektiranja) najmanj
v višini ponudbene vrednosti, (v primeru partnerske ponudbe lahko pogoj izpolnijo partnerji skupaj).
Dokazila: razvidno iz navedbe referenc
v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6 in referenčnega potrdila.
8. Za vsak sklop: ponudnik mora imeti
redno zaposlen naslednji kader: Strokovnjak
1: Odgovorni vodja projekta – univerzitetni
diplomirani inženir gradbeništva, ki je že vodil dela s področja komunalne infrastrukturepooblaščeni inženir in član IZS - najmanj 10
let delovne dobe od tega 5 let na področju,
ki je predmet razpisa.
Dokazila: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
9. Ponudnik mora imeti v rednem ali
pogodbenem razmerju naslednje kadre:
Strokovnjak 2: Projektant strojnih inštalacij
- univerzitetni diplomirani inženir strojništva
ali gradbeništva, ki je že sodeloval pri projektiranju komunalne infrastrukture - pooblaščeni inženir in član IZS – najmanj 10 let
delovne dobe od tega 5 let na področju, ki
je predmet razpisa
Strokovnjak 3: Projektant elektro inštalacij - univerzitetni diplomirani inženir elektrotehnike, ki je že sodeloval pri projektiranju komunalne infrastrukture - pooblaščeni
inženir in član IZS - najmanj 10 let delovne
dobe od tega 5 let na področju, ki je predmet razpisa
Strokovnjak 4: Projektant gradbenih
konstrukcij - univerzitetni diplomirani inženir
gradbeništva, ki je že sodeloval pri projektiranju komunalne infrastrukture - pooblaščeni inženir in član IZS - najmanj 10 let
delovne dobe od tega 5 let na področju, ki
je predmet razpisa
Dokazila: razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete
10. Projektirana rešitev mora biti skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami (v
primeru partnerske ponudbe morajo pogoj
izpolniti partnerji skupaj).
Dokazila: razvidno iz obrazca A-10 specifikacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov.
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.
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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: JNV-02-S/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 11. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 12. uri; Komunala Novo mesto,
d.o.o., Podbevškova 12, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.

Št.

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

1985

VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
00386/1/234-28-00, faks 00386/1/234-28-40,
internetni naslov http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Komunala Novo mesto d.o.o.

Stran

1986 /

Št.

26 / 23. 3. 2007
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Javni razpisi
Št. 961-5/07

Ob-7548/07
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962,
1001 Ljubljana, objavlja spremembo javnega razpisa za izbor projektov zaposlitvenih
programov pri neprofitnih delodajalcih v Republiki Sloveniji za leto 2007, objavljenega
v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3. 2007,
Ob-6318/07.
V točki 5 javnega razpisa: Merila za izbor, se številka Ur. l. RS, ki navaja objavo
sklepa o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji
za leto 2007 nadomesti z besedilom: (Ur. l.
RS, št. 22/07).
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 961-6/07

Ob-7549/07
Popravek
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1001 Ljubljana, objavlja spremembo
javnega razpisa za Spodbujanje novega
zaposlovanja starejših 2, objavljenega v
Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3. 2007,
Ob-6321/07.
V točki 5 javnega razpisa: Merila za izbor, se številka Ur. l. RS, ki navaja objavo
sklepa o območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od povprečne v Republiki Sloveniji
za leto 2007 nadomesti z besedilom: (Ur. l.
RS, št. 22/07).
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 430-12/2007-2
Ob-7766/07
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med
Republiko Slovenijo in Republiko Ciper za
obdobje 2008–2010, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 19/07 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5706/07, se spremeni naslov razpisa,
ter 5.b, 9., 10. in 11. točka razpisa, in sicer
v naslednjem:
Naslov: »Javni razpis za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Ciper za obdobje 2008–2009«.
Točka 5.b: spremeni se naslov elektronske pošte, ki se pravilno glasi: razpis-ciper08-09@arrs.si.
Točka 9: čas izvajanja predmeta razpisa
je od 1. januarja 2008 do 31. decembra
2009.
Točka 10: spremeni se oznaka prijave,
tako da se pravilno glasi: »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje
znanstveno-raziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Ciper v letih 2008 do 2009«.
Točka 11: rok za predložitev prijav je
15. junij 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 15. junija 2007,
do 12 ure. Prve štiri strani prijavnega obraz-

ca morajo prispeti tudi po elektronski pošti,
na naslov: razpis-ciper08-09@arrs.si. Za
pravilno oddane prijave se štejejo prijave,
ki so v roku oddane v obeh oblikah, v pisni
obliki in po elektronski pošti.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 155/07
Ob-7650/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02)
ter v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št.
93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah
(Ur. l. RS, št. 109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni ciljni razpis
za izbor izvajalcev kulturnih projektov
nakupa bibliobusov za potrebe splošnih
knjižnic, ki jih bo v letu 2007 in 2008
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis 29, oznaka
JPR29-BUS-2007-2008)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega ciljnega razpisa in
razpisno področje
Predmet javnega ciljnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov nakupa ali
obnove bibliobusov za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa
Sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev
za podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje
nakupa ali obnove bibliobusov za potrebe
splošnih knjižnic v sklopu nujnih programov
Republike Slovenije na področju kulture (Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere
nujne programe Republike Slovenije v kulturi, Ur. l. RS, št 14/03, uradno prečiščeno
besedilo) in v skladu z javnim interesom
na področju kulture. Cilj javnega razpisa je
podpora razvoju sodobnih knjižničnih storitev v potujočih knjižnicah – bibliobusih, kar
omogoča širjenje mreže splošnih knjižnic
tudi v kraje z manjšim številom prebivalcev
in odročnejša območja države. S tem država
spodbuja kulturne, izobraževalne, informacijske ter socialne potrebe okolja, podpira vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo
prostega časa ter prispeva k razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti državljanov. Cilj razpisa je tudi povečati uporabo
knjižnic ter splošno dostopnost informacij in
storitev v knjižnični mreži splošnih knjižnic
tudi v odročnejših krajih Slovenije, kar je
v skladu s cilji Nacionalnega programa za
kulturo.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št.
87/01 in 96/02 ZUJIK) izvajajo knjižnično
dejavnost kot javno službo v skladu z 2. in
16. členom in so samostojne pravne osebe
(v nadaljevanju: knjižnice).

Razpisno področje je tisto delovno področje predlagatelja, ki večinsko opredeljuje
predlagateljevo dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica in v njenem imenu direktor, ki poslovno
predstavlja in zastopa splošno knjižnico kot
pravno osebo.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Ur. l. RS, št.
73/2003), oziroma njihove pravne naslednice. Te so upravičene do prijave na razpis in
do vseh razpisnih postopkov.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega financiranja
predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje
in se nanašajo na splošne pogoje iz druge
alineje točke 5.1 tega javnega razpisa. Davek na dodano vrednost se šteje kot upravičen strošek.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Čas in način sofinanciranja projektov:
v letih 2007 in 2008, v katerih velja ta javni
ciljni razpis, se lahko sofinancira več projektov, in sicer po fazah glede na določbe
pogodb, ki bodo sklenjene med vsakim od
izbranih predlagateljev ter Ministrstvom za
kulturo.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:
– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2006);
– predlagajo projekte, pri katerih so zaprošeni stroški:
– stroški vozila (vključujejo stroške
za: celotno vozilo, notranjo opremo vozila
in knjižnično opremo ter računalniško opremo, vključno s projektiranjem, oblikovanjem
ipd. ter
– stroški promocije, če gre za nakup
novega vozila ali
– stroški obnove ali popravila vozila
(vključujejo obnovo ali popravilo vozila, dela
vozila ali posebnih napeljav, npr. klimatskih
naprav; obnovo ali popravilo notranje opreme vozila ali knjižnične opreme ali računalniške opreme, vključno s projektiranjem,
oblikovanjem ipd.); (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bodo sredstva, zaprošena od financerja, vsebovala
samo upravičene stroške projekta);
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– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 50%
vseh predvidenih stroškov projekta (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju 50% deleža predvidenih
stroškov);
– predlagajo projekte, pri katerih stroški
promocije ne presegajo 4.200 EUR (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja
o nepreseganju zaprošenih sredstev za promocijo projekta);
– predlagajo projekte, ki bodo zaključeni
najkasneje do 31. 10. 2008 (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v
primeru izbora projekt dokončan najkasneje
do 31. 10. 2008);
– zagotovijo dostopnost projekta javnosti
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost);
– zagotovijo, da bodo po dokončanju
projekta nakupa bibliobusa redno zagotavljali pogoje za delovanje bibliobusa (obvezno dokazilo: podpisana izjava o sposobnosti predlagatelja za redno zagotavljanje
pogojev za delovanje bibliobusa);
– zagotovijo, da bodo izvedli celoten projekt v skladu z Zakonom o javnem naročanju
/ZJN-2/ (Ur. l. RS, št. 128/06) (obvezno dokazilo: podpisana izjava o izvedbi projekta
po postopku, določenem v ZJN-2);
– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
Ministrstva za kulturo, posredovali občini, ki
bo večinski sofinancer in drugim občinam,
ki bodo sofinancirale projekt (obvezno dokazilo: podpisana izjava o zagotovitvi, da bo
predlagatelj občini(-am) posredoval podatke
o sredstvih, prejetih od MK kot investicijski
transfer).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge
predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali
ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne in nepopolne
vloge zavržejo.
6. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
prednostnih razpisnih kriterijev.
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– celovitost predvidenih ciljev projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– izvedljivost projekta glede na predvideni obseg dejavnosti, stroške in terminski
načrt.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostni kriteriji so:
– predvideno delovanje bibliobusa na območju, ki presega lokalno knjižnično mrežo
(regionalni projekti),
– predvideni delež sofinanciranja s strani
občin(-e),
– predvideni obseg uporabe bibliobusa
(število postajališč, pogostost obiska postajališč, dolžina postankov).
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami in na

ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti
projekti, ki bodo v postopku izbire ocenjeni
višje in jih bo ministrstvo na predlog strokovne komisije uvrstilo na seznam izbranih projektov. Število izbranih projektov in
višina odobrenih sredstev sta odvisna od
skupne višine prejetih točk in razpoložljivih
sredstev.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 60 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni
projekt je 30 točk, najvišje število prejetih
točk po prednostnih kriterijih za posamezni
projekt je 30 točk.
Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj
31 točk ali več. Višina odobrenih sredstev
bo odvisna od dosežene skupne ocene projekta in razpoložljivih sredstev.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (46-60), ustrezno (31-45), nezadovoljivo (do 30).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna višina sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje projektov v okviru projektnega razpisa JPR29-BUS-2007-2008,
znaša največ 121.000 EUR v letu 2007 in
največ 125.000 EUR v letu 2008. Sredstva
bodo predvidoma dodeljena največ trem
predlagateljem za vsako leto.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena državna sredstva morajo biti
porabljena v obdobju proračunskih let 2007
in 2008, ob upoštevanju plačilnih rokov po
zakonu o izvrševanju proračuna RS. Sredstva so lahko dodeljena za črpanje v letu
2007 ali 2008 ali v deležih v obeh navedenih letih.
10. Razpisni rok: razpis se prične 23. 3.
2007 in se zaključi 23. 4. 2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavne obrazce z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču
ministrstva med uradnimi urami. Razpisno
dokumentacijo si lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva http://www.gov.si/mk.
Ministrstvo je dolžno na pisno zahtevo v
času razpisnega roka zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi
poslati.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih za področje »Knjižnična dejavnost – bibliobus« in mora
vsebovati vse obvezne priloge in podatke,
določene v besedilu razpisa in razpisni dokumentaciji.
12.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, do 23. 4. 2007, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji strani: Ne odpiraj – Prijava
na projektni razpis 2007-2008 z obvezno
navedbo razpisnega področja (Knjižnična
dejavnost – bibliobus) in oznako JPR29BUS-2007-2008. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti navedba vlagatelja: naziv in naslov
(sedež).
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12.3 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
12.4 Predlagatelj lahko prijavi samo en
projekt.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene;
– ki so nepopolne.
13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3.
točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 23. 4. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena na vložišču ministrstva.
13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog
v celoti je možno le v razpisnem roku (do
23. 4. 2007) z nujno oznako, na katero vlogo
ali del vloge se dopolnitev nanaša.
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar: tel. 01/369-59-65,
tatjana.likar@gov.si, in mag. Jelka Gazvoda:
tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12. ure
ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do 16.
ure. Uradne ure po telefonu in elektronskih
medijih ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 7. 5.
2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 316/17-2007
Ob-7651/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavljamo
javni razpis
za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih
za leto 2007 in 2008
1. Ime in sedež sofinancerja: Republika
Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za evropske zadeve in investicije,
Sektor za aktivnosti učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, Ljubljana,
tel. 01/300-69-90, faks 01/300-69-91 (nadalje: sofinancer).
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Spremembe proračuna Republike Slovenije
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 126/06), Proračun
Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS,
št. 126/06), 65. in 66. člen Energetskega
zakona (Ur. l. RS, št. 26/05 – uradno prečiščeno besedilo, 118/06 in 9/07), Zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06),
12. poglavje Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 13/06).
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3. Predmet razpisa
Sofinancer za leti 2007 in 2008 z nepovratnimi sredstvi spodbuja izvedbo investicijskih ukrepov za izrabo obnovljivih virov
energije v gospodinjstvih.
Nepovratna sredstva se dodeljujejo za
naslednje ukrepe:
A. vgradnjo solarnih sistemov za ogrevanje vode,
B. vgradnjo toplotnih črpalk za centralno
ogrevanje prostorov,
C. vgradnjo fotovoltaičnih sistemov za
proizvodnjo elektrike,
D. vgradnjo specialnih kurilnih naprav za
centralno ogrevanje na lesno biomaso, in
sicer za kurilne naprave na polena, pelete
in sekance.
4. Pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo posamezna
gospodinjstva na območju Republike Slovenije, ki so izvedla enega ali več ukrepov,
ki so predmet razpisa. Nepovratna sredstva
se bodo dodeljevala za izvedene ukrepe
pod točkami A., B., in C., ki so v funkciji delovanja od 1. 5. 2006 naprej, in za izvedene
ukrepe pod točko D., ki so v funkciji delovanja od 1. 6. 2006 naprej, in so bili izvedeni
do oddaje vloge. Funkcija delovanja sistema
se dokazuje z datumom računa za vgradnjo
oziroma montažo posameznega ukrepa.
Ukrepi, ki so izvedeni s prototipno in rabljeno opremo ter napravami, niso upravičeni do dodelitve nepovratnih sredstev.
Izjemoma lahko za nepovratna sredstva
ponovno zaprosijo tudi tista gospodinjstva,
ki so oddala vlogo na »javni razpis za finančne spodbude investicijskim ukrepom
za izrabo obnovljivih virov energije v gospodinjstvih za leto 2006« (Ur. l. RS, št. 37/06,
z dne 7. 4. 2006) v času preden je stopilo v
veljavo obvestilo o zaključku javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 59-60/06, z dne 9. 6. 2006)
in jim je bila neobravnavana vloga vrnjena
skupaj z dopisi, ki so označeni z zaporednimi številkami od 3161-39/2006-1101 do
3161-39/2006-1320. V teh izjemah se bodo
nepovratna sredstva dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 1. 4.
2005 naprej.
Prav tako lahko izjemoma za nepovratna sredstva ponovno zaprosijo tudi tista
gospodinjstva, ki so oddala vlogo na »javni
razpis za finančne spodbude investicijskim
ukrepom za energetsko izrabo lesne biomase v gospodinjstvih za leto 2006« (Ur. l. RS,
št. 31/06, z dne 24. 3. 2006) v času preden
je stopilo v veljavo obvestilo o zaključku
javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 71/06, z dne
7. 7. 2006) in jim je bila neobravnavana vloga vrnjena skupaj z dopisi, ki so označeni z
zaporednimi številkami od 3161-7/2006-597
do 3161-7/2006-644. V teh izjemah se bodo
nepovratna sredstva dodeljevala za izvedene ukrepe, ki so v funkciji delovanja od 1. 5.
2005 naprej.
Gospodinjstvo v tem razpisu predstavlja
fizična oseba, ki je lastnik, solastnik ali najemnik stanovanja ali hiše in je investitor v
ukrep, ki je predmet razpisa.
Osnovni pogoj za dodelitev nepovratnih
sredstev je pravočasna, pravilno vložena
popolna vloga. Za popolno vlogo šteje vloga, ki je sestavljena iz obrazca vloge, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije, in pripadajočih prilog, kot je to zahtevano z razpisno dokumentacijo, in je za vsak posamezen ukrep, za katerega kandidira prosilec,
vložena v ločeno ovojnico. Iz dokumentacije
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za posamezno vlogo mora biti razvidno, da
je ukrep izveden ustrezno razpisanim kriterijem in da je vloga pripravljena ustrezno
pogojem iz razpisne dokumentacije.
Dopolnitev vloge bo prosilcem omogočena samo enkrat. Vsaka nepopolna ali neustrezno dopolnjena vloga bo zavržena.
Za pridobitev nepovratnih sredstev za
vgradnjo toplotne črpalke za centralno ogrevanje prostorov (ukrep B.) mora biti poleg
osnovnega pogoja izpolnjen tudi pogoj, da
je specifična letna toplota za ogrevanje stavbe Qh/Au [kWh/m2a], v katero se vgrajuje
ogrevalni sistem s toplotno črpalko, v skladu
s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti
rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 42/02,
110/02-ZGO-1, 29/04).
Za pridobitev nepovratnih sredstev za
vgradnjo specialnih kurilnih naprav za centralno ogrevanje na lesno biomaso na polena, pelete in sekance (ukrep D.) mora
biti poleg osnovnega pogoja izpolnjen tudi
pogoj, da imajo kurilne naprave naslednje
toplotno-tehnične karakteristike:
– izkoristek kurilne naprave pri nazivni
toplotni moči mora biti večji ali enak 88%,
– vrednost emisij ogljikovega monoksida
pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od
750 mg/m3,
– vrednost emisij prašnih delcev pri nazivni toplotni moči mora biti manjša od 50
mg/m3,
dodaten pogoj samo za kurilne naprave
na polena pa je, da morajo imeti prigrajen
hranilnik toplote velikosti vsaj 50 l/kW toplotne moči kurilne naprave.
5. Višina nepovratnih sredstev za posamezne ukrepe je sledeča:
A. Vgradnja solarnih sistemov za ogrevanje vode
Za izveden sistem za pripravo tople vode
s pomočjo energije sonca, sestoječ iz sprejemnikov sončne energije, hranilnika toplote
in ostalih pripadajočih elementov, nameščenega v skladu z veljavnimi predpisi, znaša
višina nepovratnih sredstev do 125 EUR/m2
absorberske površine vgrajenih sprejemnikov sončne energije (SSE), vendar največ
2.100 EUR za celoten sistem.
B. Vgradnja toplotnih črpalk za centralno
ogrevanje prostorov
Za izveden sistem za centralno ogrevanje stavbe s pomočjo toplotne črpalke,
nameščen v skladu z veljavnimi predpisi,
znaša višina nepovratnih sredstev do 40%
cene toplotne črpalke z vključenim prenosnikom za zajem energije okolice, vendar
največ 2.100 EUR.
C. Vgradnja fotovoltaičnih sistemov za
proizvodnjo elektrike
Za izveden fotovoltaični sistem za pro
izvodnjo elektrike, nameščen v skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina nepovratnih
sredstev do 2,5 EUR/Wp vgrajenih modulov
sončnih celic (PV modulov) oziroma 2.100
EUR za celoten sistem,
D. Vgradnja specialnih kurilnih naprav za
centralno ogrevanje na lesno biomaso na
polena, pelete in sekance
Za izveden sistem centralnega ogrevanja stavbe, sestoječega iz specialne kurilne
naprave, ev. podajalne naprave ali hranilnika toplote, ogreval, ustreznih varnostnih
in regulacijskih organov, nameščenega v
skladu z veljavnimi predpisi, znaša višina
nepovratnih sredstev do 40% cene kurilne
naprave in ustreznega hranilnika toplote,
vendar največ 1.250 EUR, če gre za kurilno napravo za ogrevanje s poleni, do 40%

cene kurilne naprave s podajalno napravo,
vendar največ 1.675 EUR, če gre za kurilno
napravo za ogrevanje s peleti, in do 40%
cene kurilne naprave s podajalno napravo,
vendar največ 2.100 EUR, če gre za kurilno
napravo za ogrevanje s sekanci.
Podrobnejša pojasnila o pogojih in merilih so v razpisni dokumentaciji.
6. Sredstva v okvirni višini 1,200.000
EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v
letu 2007 so zagotovljena na proračunski
postavki 5532 Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
126/06), sredstva v okvirni višini 1,700.000
EUR za izplačilo pogodbenih obveznosti v
letu 2008 so zagotovljena na proračunski
postavki 5532 Proračuna Republike Slovenije za leto 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06).
Nepovratna sredstva se bodo dodeljevala po zaporedju vloženih vlog na pošti (datum, ura, minuta poštnega žiga). V primeru,
da podatek o minuti vložitve na pošti ne bo
razviden iz poštnega žiga, se bo kot čas vložitve vloge upoštevala ura vložitve razvidna
iz poštnega žiga. V primeru, da iz podatkov
poštnega žiga ne bosta razvidni ne ura in ne
minuta vložitve, se upošteva vložitev ob 24.
uri. V primeru prispetja večjega števila vlog
z enakim časom oddaje, se bodo vloge uvrstile v vrstni red s komisijskim žrebom.
Po dodelitvi vseh razpisanih sredstev iz
proračuna za leto 2007, bo sofinancer dodeljeval sredstva iz proračuna za leto 2008, ki
bodo prejemnikom nakazana v letu 2008, ne
glede na to, na katerem zaporednem odpiranju vlog bodo prejemnikom dodeljena.
Sofinancer bo pri sklepanju o dodeljevanju sredstev upošteval razpoložljiva razpisana sredstva. Na zadnjem odpiranju vlog
bodo vsem prosilcem nepovratna sredstva
znižana za sorazmerni delež, v kolikor bo
vsota izračunanih nepovratnih sredstev za
prosilce, ki izpolnjujejo pogoje, presegla razpisana sredstva.
Javni razpis bo z dodelitvijo vseh razpisanih sredstev zaključen, kar bo sofinancer
javno objavil v Uradnem listu RS.
7. Predvideno obdobje porabe sredstev
do konca leta 2008.
8. Rok, do katerega morajo biti vložene
vloge za dodelitev sredstev
Za pravočasno vloženo vlogo na prvo
odpiranje vlog šteje vloga, ki je oddana na
pošti do vključno 25. aprila 2007, za drugo
odpiranje do vključno 22. 8. 2007, za tretje
odpiranje do vključno 7. 11. 2007 in za četrto
odpiranje do vključno 23. 4. 2008, vendar le
do objave zaključka javnega razpisa.
Za pravilno vloženo vlogo šteje vloga,
ki je prispela po pošti in je vložena v pravilno označeno, zaprto ovojnico. Vloga mora
biti poslana na naslov: Ministrstvo za okolje
in prostor, Sektor za aktivnosti učinkovite
rabe in obnovljivih virov energije, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana. V levem spodnjem
kotu ovojnice mora biti jasno označen pripis
»Vloga OVE-G 2007/08 – Ne odpiraj!« ter
navedba izvedenega ukrepa (dopisati črko,
ki označuje izveden ukrep), v skladu s 3.
točko objave. Na isti strani ovojnice mora
biti v levem zgornjem kotu naveden polni
naslov prosilca. Nepravilno ali nepravočasno vložene vloge ne bodo uvrščene v vrstni
red prispetja, ne bodo obravnavane in bodo
vrnjene prosilcem.
9. Datum odpiranja vlog
Vse pravilno in pravočasno vložene vloge se bodo odpirale po zaporedju vložitve.
Datumi pričetka posameznih odpiranj so na-
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slednji: prvo dne 26. 4. 2007, 23. 8. 2007,
8. 11. 2007 in 24. 4. 2008. Odpiranje vlog, ki
ne bo javno, bo potekalo v prostorih sofinancerja, Dimičeva 12, 1000 Ljubljana.
Vsako naslednje odpiranje vlog (razen
prvega) bo izvedeno le, kolikor vsota dodeljenih nepovratnih sredstev prosilcem na
predhodnih odpiranjih ne bo dosegla celotnih razpisanih sredstev, v nasprotnem primeru bo sofinancer pred izvedbo odpiranja
vlog objavil zaključek javnega razpisa.
10. Prosilci bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 150 dni od izvedbe odpiranja
vlog. Prosilci, ki bodo prejeli sklep o dodelitvi
nepovratnih sredstev, bodo morali v roku 8
dni od prejema sklepa pristopiti k podpisu
pogodbe, sicer se bo štelo, da so umaknili
vlogo za dodelitev sredstev.
11. Razpisno dokumentacijo naročite s
pisnim zahtevkom na naslov sofinancerja ali
po faksu 01/300-69-91, do objave zaključka
javnega razpisa. Razpisna dokumentacija je
objavljena tudi na spletni strani sofinancerja:
www.gov.si/aure.
12. Dodatne informacije o razpisu so na
voljo po tel. 01/300-69-90 vsak ponedeljek
in sredo od 9. do 12. ure.
Ministrstvo za okolje in prostor
Št. 430-19/2007
Ob-8285/07
Na podlagi Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02 – ZJU, 127/06 – ZJZP), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 116/05, 126/06), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2006
in 2007 (Uradni list RS, št. 116/05, 103/06,
126706 – ZIPRS0708, 128/06 – ZJN-2) in
12. poglavja Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06) objavljamo
javni razpis
za sofinanciranje nagrad na področju
urejanja prostora in graditve objektov v
letu 2007
1. Ime oziroma naziv in sedež neposrednega uporabnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta
48, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje nagradnih
fondov uvedenih nagrad mednarodne in nacionalne ravni, ki so namenjene projektantom, prostorskim načrtovalcem, izvajalcem
in investitorjem ter drugim strokovnjakom
za izjeme dosežke na področju urejanja
prostora, graditve objektov na območju Republike Slovenije z namenom: prispevati k
uveljavljanju in promociji primerov dobre
prakse, prispevati k izboljšanju kakovosti
prostorskega, urbanističnega arhitekturnega, krajinskega in gradbenega raziskovanja,
načrtovanja in projektiranja ter izvedbe na
mednarodni, državni in lokalni ravni; uveljavljanje pomena vrednot prostora v družbi.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu:
– prejemniki sredstev so lahko društva,
zavodi, ustanove, zbornice, javni skladi;
– pridobljena sredstva lahko porabniki
porabijo izključno za financiranje nagradnega fonda;
– nagrade, za katere naprošajo sredstva
pravne osebe iz prve alinee morajo biti formalno uvedene. Vlogi na razpis je potrebno
predložiti dokazilo, da so nagrade formalno
uvedene in sicer splošni pravni akt nosilca
nagrade ali akt o ustanovitvi nagrade;

– pogoj za pridobitev finančnih sredstev
je tudi, da morajo biti nagrade fizično podeljene pred iztekom roka za porabo sredstev,
in sicer do 12. novembra 2007;
– nagrade so lahko denarne ali nedenarne;
– prejemniki nagrad za izjemne dosežke
so lahko pravne in fizične osebe: projektanti, prostorski načrtovalci, drugi strokovnjaki, študentje, izvajalci, investitorji in lokalne
skupnosti;
– izjemni dosežki, ki so lahko nagrajeni so: objekti, drugi dosežki, življenjska
dela in študentska dela s področja predmeta razpisa (urejanja prostora in graditve
objektov).
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Postopek ocenjevanja posamezne vloge bo izveden s točkovanjem po naslednjih
merilih: (1) pomen nagrade za slovensko
družbo in prispevek k izboljšanju kvalitete grajenega prostora; (2) izbor nagrajenih
dosežkov; (3) inovativnost in originalnost
nagrajenih dosežkov; (4) tip nagrad; (5)
struktura prejemnikov nagrad; (6) reference
glavnega nosilca nagrad; (7) spremljajoče
aktivnosti ob dogodku podelitve nagrad; (8)
raven podeljevanja nagrad.
Kolikor so nagrade neskladne s predmetom javnega razpisa, se vloga izloči in
se ne ocenjuje po merilih za ocenjevanje in
vrednotenje vlog.
Za uvrstitev med prejemnike sredstev
za sofinanciranje je treba zbrati najmanj 70
točk. Tisti, ki pri najmanj dveh merilih ne
bodo dosegli nobene točke, ne bodo upravičeni do sofinanciranja.
Natančnejši opis predmeta razpisa, pogoji in merila za odobritev sredstev za sofinanciranje in nagrajevanje, so navedeni v
razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev: skupna predvidena višina sredstev za sofinanciranje je
30.000 EUR.
6. Način določanja deleža, ki ga prejme
posamezni prejemnik
Dodelitev sredstev sofinanciranja za posamezno vlogo, ki je upravičena do sofinanciranja, je možna do 80% celotne vrednosti
nagradnega fonda, pri čemer je najvišji možni znesek sofinanciranja 13.000 EUR, ob
upoštevanju, da vlagatelj na podlagi ocenitve vlog doseže najmanj 70 točk (70%
maksimalno možnega števila).
Če bo upravičencev do subvencij več kot
je razpoložljivih proračunskih sredstev, se
bo vsem upravičencem do subvencij delež
subvencioniranja znižal v sorazmerno enakem odstotku.
7. Potrebni dokumenti, ki jih mora prejemnik predložiti uporabniku za dokazilo, da
prejemnik izpolnjuje pogoje za kandidiranje
na razpisana sredstva so: dokazilo, da je
nagrada formalno uvedena.
8. Predvideno obdobje porabe sredstev
je do konca novembra 2007, pri čemer morajo biti nagrade fizično podeljene do 12. novembra 2007.
9. Rok za oddajo vlog: ne glede na način prenosa morajo vloge prispeti v vložišče
Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska c.
48,1000 Ljubljana, najkasneje do vključno
20. 4. 2007, do 11. ure.
10. Datum, ura, naslov in prostor odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki ne bo javno, bo potekalo 20. 4. 2007, s pričetkom ob 12.30 uri,
na naslovu: Ministrstvo za okolje in prostor,
Dunajska c. 21, Ljubljana.
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Vloge se bodo odpirale po vrstnem redu
predložitve oziroma dospetja.
11. Rok za obvestilo o izidu javnega razpisa: vlagatelji, ki se bodo odzvali na razpis,
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje 45 dneh od dneva odpiranja.
12. Informacije
Razpisna dokumentacija je ves čas trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu
www.mop.gov.si/ v rubriki Javne objave/Javni razpisi.
Dodatne informacije v zvezi z razpisno dokumentacijo in postopkom javnega
razpisa lahko prejemniki dobijo vsak delavnik pri kontaktni osebi Petra Ložar, tel.
01/478-70-59, faks 01/478-70-10, e-pošta:
petra.lozar@gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor
Ob-7553/07
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o sofinanciranju projektov za promocijo zdravja
z dne 27. 2. 2007, št. 9001-7/2007-DI/4, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za
promocijo zdravja v letu 2007
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: Zavod), s tem razpisom vabi osebe, ki s svojimi dejavnostmi,
programi ali projekti (v nadaljevanju: projekti) neposredno ali posredno prispevajo k
uresničevanju ciljev povezanih z razvojnimi
usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti Zavoda (v nadaljevanju:
vlagatelj), da podajo vloge za sofinanciranje
projektov za promocijo zdravja v letu 2007.
Projekti morajo biti namenjeni zavarovanim osebam v Sloveniji.
I. Predmet javnega razpisa:
1. Sofinanciranje projektov s področja
zdravil za izboljšanje kakovosti predpisovanja in uporabe zdravil, ki so namenjeni
zdravnikom in farmacevtom, in sicer:
– strokovni izobraževalni projekti,
– strokovni izdajateljski projekti.
2. Sofinanciranje projektov s področja
zdravil za promocijo pravilne in varne uporabe zdravil, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev,
in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti.
3. Sofinanciranje projektov s področja
zdravstvenega absentizma (projekti promocije zdravja na delovnem mestu, projekti
za uveljavitev prijaznega in zdravju neškodljivega delovnega okolja ter drugi projekti
odkrivanja, obravnavanja in obvladovanja
razlogov za izostajanje z dela), ki so namenjeni delodajalcem in delavcem, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti.
4. Sofinanciranje projektov za spodbujanje kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene službe (uveljavljanje pravice do
zdravstvenih storitev, proste izbire osebnega zdravnika, specialista ali zdravstvenega
zavoda, vodenje čakalne knjige in spoštovanje čakalnih dob, upravičenost doplačil
in izdaja računov npr. v zobozdravstveni
dejavnosti idr.), ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim skupinam prebivalcev, in sicer:
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– projekti za informiranje in vzgojo bolnikov,
– izdajateljski projekti.
5. Sofinanciranje projektov za promocijo
zdravja, zdravega načina življenja in bolj
kakovostnega življenja z boleznijo, ki so namenjeni vsem prebivalcem ali posameznim
skupinam prebivalstva, in sicer:
– informativni, izdajateljski in vzgojno izobraževalni projekti,
– projekti za promocijo krepitve oziroma pospeševanja zdravja ter za promocijo
varnosti in kakovosti življenja z boleznijo
v delovnem in bivalnem (mesta, šole, vrtci
idr.) okolju.
II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpisu lahko sodelujejo tiste osebe, ki s svojimi dejavnostmi neposredno ali
posredno prispevajo k uresničevanju ciljev
povezanih z razvojnimi usmeritvami na področju sistema zdravstvenega varstva, izvajanjem programa obveznega zdravstvenega
zavarovanja ali izvajanjem dejavnosti Zavoda, določenim v razpisni dokumentaciji (v
nadaljevanju cilji).
Za sredstva iz naslova sofinanciranja
lahko zaprosijo osebe, ki izpolnjujejo hkrati
naslednja splošna pogoja:
1. da bo sredstva namenila:
– za izvajanje nepridobitnih projektov s
področja promocije zdravja, ki so povezani
z uresničevanjem ciljev,
– za izvajanje raziskovalnih, izobraževalnih ali drugih nepridobitnih strokovnih
projektov, ki so povezani z uresničevanjem
ciljev,
– za izvajanje publicistične, promocijske
in druge medijske dejavnosti, ki je povezana
z uresničevanjem ciljev;
2. da bo zagotovila najmanj 60 odstotkov
potrebnih sredstev za izvedbo projekta iz lastnih ali drugih virov. Projekti, ki jih bo Zavod
sofinanciral na podlagi tega razpisa, lahko
prejmejo sredstva Zavoda v višini največ
40% celotne vrednosti projekta.
Vlagatelj, ki mu bodo dodeljena sredstva in za katerega bo ob izteku sklenjene
pogodbe ugotovljeno, da je kršil pogodbena
določila, se bo ob prijavi na naslednji javni
razpis Zavoda za sofinanciranje, to štelo kot
izključitveni pogoj in bo zato njegova vloga
izločena.
Natančnejši pogoji za sodelovanje na
tem razpisu so navedeni v razpisni dokumentaciji.
III. Merila, na podlagi katerih se izberejo
prejemniki sredstev:
1 merilo (50%) – vsebinska usklajenost
projekta z naslednjimi prednostnimi cilji razpisa:
– prednost bodo imeli projekti, ki se
vsebinsko v celoti ali v pretežni meri nanašajo na področje zdravil, na področje
zdravstvenega absentizma ali na področje
kakovostnega uveljavljanja pravic zavarovanih oseb v okviru mreže javne zdravstvene
službe;
– jasnost namena, ciljev in vsebine projekta;
2 merilo (25%) – usposobljenost vlagatelja in sprejemljivost projekta:
– ustrezna predstavitev vlagatelja;
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju;
– strokovna verifikacija prijavljenega
projekta s strani organizacij in združenj s
konkretnega vsebinskega področja, ki imajo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije;
– ustrezna javna odmevnost pri ciljnih
javnostih;
Vlagatelj lahko v dokaz svoje usposobljenosti in sprejemljivosti projekta predloži
tudi:
– referenčna mnenja oseb, organizacij in
združenj s konkretnega vsebinskega področja o vlagatelju in
– strokovne verifikacije prijavljenega
projekta s strani organizacij in združenj s
konkretnega vsebinskega področja, ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke)
na celotnem območju Republike Slovenije
(mnenje organizacij in združenj, ki projekt
podpirajo ipd.).
2.1 Prednost pod točko 2.1. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, organizacije ter združenja s področja
zdravstvene in lekarniške dejavnosti z referencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti, ki bodo zajeli
informiranje in izobraževanje zdravnikov in
farmacevtov tudi na lokalni ravni.
2.2 Prednost pod točko 2.2. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nevladne organizacije in društva z referencami na opisanem vsebinskem področju
in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
Prednost bodo imeli projekti nacionalnega
pomena t.j. projekti, ki imajo svojo ciljno
javnost (uporabnike, stranke) na celotnem
območju Republike Slovenije.
2.3 Prednost pod točko 2.3. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe, nepridobitna združenja in organizacije
delavcev in delodajalcev z referencami na
opisanem vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta.
2.4. Prednost pod točko 2.4. poglavja
(predmet razpisa) bodo imele fizične osebe,
nevladne organizacije oziroma društva za
samopomoč oziroma bolj kakovostno življenje z boleznijo z referencami na opisanem
vsebinskem področju in strokovno verifikacijo vloženega projekta. Prednost bodo imeli
projekti nacionalnega pomena tj. projekti,
ki imajo svojo ciljno javnost (uporabnike,
stranke) na celotnem območju Republike
Slovenije.
2.5 Prednost pod točko 2.5. poglavja
razpisne dokumentacije bodo imeli projekti
nacionalnega pomena tj. projekti, ki imajo
svojo ciljno javnost (uporabnike, stranke) na
celotnem območju Republike Slovenije.
3 merilo (15%) – finančna zahtevnost in
sprejemljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, katerih
vrednost zaprošenih sredstev ne presega
10.000 EUR;
4 merilo (10%) – izvedljivost projekta:
– prednost bodo imeli projekti, ki bodo
vsebovali natančen opis rezultatov oziroma
izdelkov projekta s podrobnim terminskim
planom izvajanja nalog projekta.
Komisija za vodenje postopka bo na
osnovi ocene vlog glede na vsebinsko, organizacijsko in finančno zahtevnost razvrstila v predloge 1. ranga (najbolj zahtevni), 2. ranga (zahtevni) in 3. ranga (najmanj
zahtevni) in jih na tej osnovi tudi finančno
ovrednotila.
IV. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa
Zavod bo za sofinanciranje projektov na
podlagi tega razpisa v letu 2007 namenil
skupno največ 209.000 EUR. Kolikor bodo

vloge to dopuščale, se bodo sredstva vlagateljem razdelila enakovredno na vseh 5
vsebinskih področjih iz I. točke tega razpisa
(v nadaljevanju sklopi), torej za vsak sklop
predvidoma po 41.800 EUR.
Če po ocenjevanju prispelih vlog ostane določen del sredstev pri posameznem
sklopu razpisa nerazdeljen, se lahko nerazdeljena sredstva prerazporedijo na druge
sklope razpisa.
V. Obdobje v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: vlagatelji lahko
na razpis prijavijo projekte, ki bodo potekali v Sloveniji v letu 2007 in bodo končani
skladno z določili pogodb, ki jih bo Zavod
sklenil z izbranimi vlagatelji, najpozneje pa
do 29. novembra 2007.
VI. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za sofinanciranje: vloge morajo
biti predložene do ponedeljka 23. 4. 2007
do 9. ure.
VII. Naslov, na katerega je potrebno dostaviti vloge za sofinanciranje
Vlagatelji oddajo vloge po pošti ali osebno na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1507
Ljubljana, vložišče, soba 51.
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, ki mora biti jasno označena z napisom
“Ne odpiraj – vloga – Javni razpis za sofinanciranje projektov v letu 2007”. Posamezen vlagatelj lahko na razpis prijavi več
projektov.
VIII. Odpiranje vlog: pravilno označene
in v roku dostavljene vloge bodo javno odprte v sredo 25. 4. 2007 ob 9. uri na naslovu Miklošičeva 24, Ljubljana, v računalniški
učilnici v kleti – št. sobe 008.
IX. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa s pisnim sklepom oziroma
obvestilom najkasneje v roku 15 delovnih
dni od dneva sprejema sklepa o dodelitvi
sredstev, ki bo sprejet predvidoma meseca
julija 2007.
Rezultati razpisa so informacije javnega
značaja in bodo objavljeni v glasilu Zavoda
(Občasnik akti & navodila), ki bo objavljen
tudi na spletnih straneh Zavoda.
X. Čas in kraj, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo je možno dvigniti vsak delovni dan (razen ob četrtkih, ko ni uradnih
ur) od dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS, od 8. do 12. ure v vložišču
poslovne stavbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije na Miklošičevi cesti 24,
Ljubljana. Vlagatelji lahko razpisno dokumentacijo naročijo tudi preko e-pošte: bojana.kusar@zzzs.si. Razpisna dokumentacija
je na voljo tudi na spletni strani Zavoda http:
www.zzzs.si (rubrika Novosti).
XI. Dodatne informacije: dodatne informacije o razpisu so na voljo pri Bojani Kušar, ZZZS, Miklošičeva 24, Ljubljana, tel.
01/307-74-34, faks 01/231-21-82, vsak delovni dan od 8. do 10. ure.
Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
Št. 430-20/2007-1
Ob-7765/07
Na podlagi 6. in 9. člena Pravilnika o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje
znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 12/05
in 24/06) ter v zvezi z 12. členom Zakona
o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 22/06 – uradno prečiščeno besedilo)
in Usmeritvami za izvedbo javnih razpisov

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije na področju znanstvenega tiska in sestankov v letu 2007,
630-24/2006/14, z dne 19. 10. 2006), ki jih
je izdal minister za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij v letu 2007
1. Naziv in sedež uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo in komentarjem,
– natisa prevodov znanstvenih monografij slovenskih avtorjev v tuj jezik,
– natisa prevodov znanstvenih monografij tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih za razvoj znanstvene vede in slovenske
znanstvene terminologije.
3. Subjekti, ki se lahko prijavijo na javni razpis: na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih monografij se lahko prijavijo organizacije, ki so vpisane v evidenco raziskovalnih organizacij pri agenciji, založbe ter
samozaložbe in društva s statusom delovanja v javnem interesu na področju raziskovalne dejavnosti. Prav tako se lahko prijavijo
pravne osebe iz slovenskega zamejstva in
pravne osebe Slovencev po svetu (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj).
4. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Pogoji za sofinanciranje natisa izvirnih
znanstvenih monografij oziroma natisa prevoda znanstvenih monografij so določeni v
Metodologiji ocenjevanja prijav za sofinanciranje znanstvenega tiska in znanstvenih sestankov v letu 2007 (v nadaljnem besedilu:
Metodologija) in v Pravilniku o postopku in
merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Ur. l. RS, št. 12/05 in 24/06;
v nadaljnjem besedilu: Pravilnik). Oba dokumenta sta sestavni del razpisne dokumentacije.
Prijava na javni razpis mora vsebovati:
– v celoti izpolnjen in podpisan prijavni
obrazec: ARRS-ZM-01-2007 – Prijavna vloga za sofinanciranje izdajanja znanstvenih
monografij
– in samostojne priloge:
– recenzija
I.
(obrazec:
ARRSZM-05-2007),
– recenzija
II.
(obrazec:
ARRSZM-05-2007)
– dokončen rokopis monografije na CDROM-u;
– pogodba avtorja s tujim založnikom (če
bo prevod slovenskega avtorja objavljen v
tujini) oziroma dokazilo, da je monografija
sprejeta v tisk pri tujem založniku.
– izjava prijavitelja (pravilo »de minimis«). To izjavo podajo le prijavitelji, ki se
ukvarjajo s tržno proizvodnjo blaga in storitev (gospodarske družbe), in sicer gre za izjavo prijavitelja, da za kritje stroškov, ki bodo
predmet sofinanciranja, ni prejel sredstev iz
drugih virov državnega proračuna (pravilo
»de minimis«).
5. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:

– pomen monografije za razvoj znanstvenega področja;
– aktualnost monografije;
– pomen monografije za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije;
– reference avtorja;
– poseben pomen za slovenski ali mednarodni prostor;
– relevantnost avtorja, ki se odraža skozi
pridobljena sredstva za raziskovalne projekte, ki niso sredstva agencije.
Podrobneje so merila določena v metodologiji.
6. Kdo odloči o dodelitvi sredstev in kdo
o pritožbi zoper sklep
Sklep o izboru prijav za sofinanciranje
znanstvenih monografij sprejme Upravni odbor agencije. Upravni odbor agencije odloči
tudi o pritožbi zoper sklep o izboru prijav.
Prijave bodo ocenjene po postopku in
na način, kot ga določata Pravilnik in Metodologija.
7. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 495.000 EUR.
8. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:
Knjiga mora iziti v letu 2007; agenciji
mora biti dostavljena do 31. 12. 2007.
V primeru natisa prevoda monografije
tujega avtorja v slovenski jezik, mora knjiga
iziti do 30. junija 2008, agenciji mora biti
dostavljena do 15. julija 2008.
9. Rok, do katerega morajo biti predložene prijave za sofinanciranje znanstvenih
monografij, način predložitve prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijavni obrazec mora prijavitelj poslati
skupaj s prilogami:
– v enem izvodu v elektronski obliki brez
dokončnega rokopisa na naslov: razpis-monografije@arrs.si
– in v enem izvodu v tiskani obliki skupaj
z dokončnim rokopisom na CD-ROM-u na
naslov agencije.
b) Pisne prijave z oznako: »Ne odpiraj
– prijava na javni razpis za sofinanciranje
znanstvenih monografij v letu 2007« morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah v
vložišče Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana. Ovojnica s prijavo mora
prispeti na naslov agencije ne glede na vrsto
prenosa te pošiljke do vključno 18. 4. 2007
do 12. ure. V vsaki poslani pošiljki z oznako
»Ne odpiraj – prijava na javni razpis za sofinanciranje znanstvenih monografij v letu
2007«, je lahko le ena prijava.
Elektronsko oddane prijave, posredovane po elektronski pošti, ki morajo biti popolnoma enake kot pisne, morajo prijavitelji
posredovati na elektronski naslov: razpismonografije@arrs.si do vključno 18. 4. 2007
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, pri čemer
je za identičnost obeh prijav odgovoren prijavitelj.
c) V postopku izbora prijav bo agencija
obravnavala le tiste prijave, ki vsebujejo vse
z javnim razpisom in obrazci zahtevane podatke in dokazila in ki prispejo na agencijo v
roku, določenem s tem razpisom.
d) Nepravočasnih in nepravilno označenih prijav (glej točko a) komisija za odpiranje
prijav ne bo obravnavala in bodo vrnjene
prijaviteljem. Nepopolne prijave bodo obravnavane v skladu s Pravilnikom.
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10. Datum odpiranja prijav za sofinanciranje: odpiranje prijav bo na Javni agenciji
za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana, v sejni
sobi v I. nadstropju, dne 20. 4. 2007.
11. Rok, v katerem bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega razpisa: prijavitelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje v 90 dneh od navedenega skrajnega roka za oddajo prijave na javni razpis.
12. Kraj, čas in naslov, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo
lahko zainteresirani dvignejo od dneva objave razpisa vsak delavnik med 8.30. in 15.
uro do vključno 17. 4. 2007 in med 8.30 in
10. uro do 18. 4. 2007 pri osebi v vložišču
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, Ljubljana ali dobijo na spletni strani agencije.
(http:/www.arrs.gov.si/sl/razpisi
13. Dodatne informacije: vse dodatne
informacije lahko zainteresirani dobijo na
Javni agenciji za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije pri Marici Žvar osebno ali
po tel. 01/400-59-42, vsak delavnik od 9. do
13. ure, e-mail: marica.zvar@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-7694/07
Na podlagi 15. člena Zakona o nagradah
in priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l.
RS, št. 93/05) in ob upoštevanju Pravilnika o
nagradah in priznanjih za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06) Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje
objavlja
javni razpis
za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in
Puhovo priznanje, ki jih podeljuje
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje
ambasador znanosti Republike
Slovenije in Puhovo priznanje v letu
2007
1. Naziv in sedež razpisovalca: Odbor
Republike Slovenije za Zoisovo nagrado,
Zoisovo priznanje, priznanje ambasador
znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje (v nadaljevanju Odbor), Trg OF 13,
1000 Ljubljana.
2. Pravna podlaga za izvedbo razpisa:
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje na podlagi 15. člena Zakona o
nagradah in priznanjih za izjemne dosežke
v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 93/05, v nadaljevanju:
Zakon) in ob upoštevanju Pravilnika o nagradah in priznanjih za izjemne dosežke v
znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti (Ur. l. RS, št. 52/06, v nadaljevanju:
Pravilnik) objavlja javni razpis za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje, ki jih podeljuje Odbor Republike Slovenije za Zoisovo nagrado, Zoisovo
priznanje, priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo priznanje v
letu 2007.
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3. Predmet razpisa z navedbo osnovnih
pogojev
Predmet razpisa je zbiranje vlog za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Priznanje
ambasador oziroma ambasadorka znanosti
Republike Slovenije (v nadaljevanju ambasador znanosti Republike Slovenije) in Puhovo priznanje.
I. Zoisova nagrada
Zoisova nagrada se podeljuje za:
– življenjsko delo raziskovalca oziroma
raziskovalke (v nadaljnjem besedilu: raziskovalec), ki se je s svojim delom izjemno
uveljavil na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti,
– vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo nagrado lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi
dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo nagrado se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo
pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali
delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.
Zoisova nagrada za življenjsko delo se
lahko podeli raziskovalcu, ki je s svojim
raziskovalnim delom bistveno prispeval k
razvoju znanosti. Za to nagrado je lahko
predlagan raziskovalec, ki je že dopolnil 65
let starosti.
Za Zoisovo nagrado za vrhunske dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in
razvojne dejavnosti se upoštevajo dela, ki
so bila objavljena v zadnjih sedmih letih
pred predlaganjem (od vključno leta 2000
do 2006).
II. Zoisovo priznanje
Zoisovo priznanje se podeljuje za pomembne dosežke na področju znanstvenoraziskovalne in razvojne dejavnosti.
Zoisovo priznanje lahko prejme raziskovalec v Republiki Sloveniji, ki je s svojimi
dosežki trajno prispeval k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji. Zoisovo priznanje se podeli
posamezniku in skupini za delo, ki je nastalo
pretežno v Sloveniji ali so k njemu prispevali
delavci organizacij s sedežem v Sloveniji.
Za Zoisovo priznanje se upoštevajo dela,
ki so bila objavljena v zadnjih sedmih letih
pred predlaganjem (od vključno leta 2000
do 2006).
III. Priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije
Za pomembne dosežke na področju
raziskovalne dejavnosti zamejskih Slovencev in Slovencev, ki delujejo ali so delovali
v tujini, se podeljuje priznanje ambasador
oziroma ambasadorka znanosti Republike
Slovenije.
IV. Puhovo priznanje
Za pomembne dosežke na področju
razvojne dejavnosti se podeljuje Puhovo
priznanje za izume, razvojne dosežke in
uporabo znanstvenih izsledkov pri uvajanju
novosti v gospodarsko prakso.
4. Kriteriji za izbiro prejemnikov nagrad
oziroma priznanj
Kriteriji za dela, ki se nagrajujejo s podelitvijo Zoisove nagrade ali Zoisovega priznanja:
– vsebovati morajo izvirne dosežke, ki so
pomemben prispevek k znanosti,
– napisana morajo biti na način, ki ustrezajo znanstvenim delom,
– objavljena morajo biti tako, da so dostopna strokovnjakom pri nas in v tujini,
– odlikovati se morajo vsaj po enem od
naslednjih vidikov:
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a) da prinašajo nove ideje, pomembne
za nadaljnji razvoj znanosti ali stroke na
svojem področju pri nas in v svetu,
b) da prinašajo nove metode,
c) da pomenijo odmeven prispevek k
svetovni zakladnici znanja,
d) da prinašajo ekonomske učinke v gospodarskih in drugih dejavnostih,
e) da so pomembno obogatila kulturo.
Kriteriji za podelitev priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije so:
– izkazano znanstveno delovanje v tu
jini,
– izkazan prispevek pri prenosu izvirnih
znanstvenih dosežkov v Slovenijo,
– podeljena ugledna tuja priznanja,
– izdane knjige s široko odmevnostjo v
tujini,
– odmevne raziskave,
– odmevni nastopi na znanstvenih srečanjih,
– aktivno članstvo v uglednih znanstvenih in strokovnih združenjih.
Kriteriji za podelitev Puhovega priznanja
za dosežke, ki se nagrajujejo so:
– izstopati morajo po tehniški odličnosti,
– povečevati morajo konkurenčnost in
dodano vrednost proizvodov,
– odpirati morajo nove trge,
– omogočati morajo odpiranje delovnih
mest in gospodarskih družb.
Zakon v 6. členu določa, da se v sako
leto lahko podeli največ štiri Zoisove nagrade in največ pet Zoisovih priznanj. Raziskovalcu se lahko podeli največ ena Zoisova
nagrada za vrhunske dosežke na področju
znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti in eno Zoisovo priznanje.
Pravilnik v 11. členu določa, da se vsako
leto lahko podeli največ tri priznanja ambasador znanosti Republike Slovenije in
največ tri Puhova priznanja. Priznanji se
posamezniku oziroma posameznici lahko
podelita samo enkrat.
Vloga za nagrado ali priznanje ne sme
vključevati del, ki so bila deloma ali v celoti
že predmet prejšnjih nagrad ali priznanj.
V primeru, da Odbor v postopku ocenjevanja ugotovi, da upoštevaje predpisane
kriterije ni možno podeliti predlagane nagrade oziroma priznanja, lahko Odbor, če so
izpolnjeni predpisani kriteriji za drugo vrsto
priznanja, določi ustrezno vrsto priznanja.
5. Navedba obdobja, za katero se nagrada oziroma priznanje podeljuje Nagrade in
priznanja se podeljuje za leto 2007.
Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja ambasador oziroma ambasadorka
znanosti Republike Slovenije in Puhova priznanja bodo podeljena novembra 2007.
6. Obvezne sestavine vloge za predloge
kandidatov za nagrade in priznanja
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen prijavni obrazec Obr.:
NP-01/2007,
– dela, ki so predlagana za nagrado,
– strokovna utemeljitev vloge,
– bibliografija kandidata (za zahtevano
obdobje),
– biografija kandidata, če je predlagan za
nagrado za življenjsko delo,
– disketa oziroma CD z vlogo, ki vsebuje
vse sestavine kot vloga v pisni obliki, razen
del, ki so predlagana za nagrado,
– podpisana izjava o istovetnosti pisne
vloge ter elektronske oblike vloge na disketi
oziroma CD.
Strokovno utemeljitev pripravita in podpišeta dva strokovnjaka s področja, na kate-

rega sodi predlagano delo za nagrado oziroma priznanje.
Pisna vloga mora biti vložena v dveh
izvodih (vključno z vso ustrezno dokumentacijo in deli).
Prijavni obrazec in razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo vsak delavnik od 7. do 16. ure na recepciji Ministrstva
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo,
Trg OF 13, Ljubljana ali poiščejo na spletni
strani Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo.
7. Organ, ki bo odločal o izboru kandidatov za nagrade in priznanja
Odbor Republike Slovenije za Zoisovo
nagrado, Zoisovo priznanje, priznanje ambasador znanosti Republike Slovenije in Puhovo priznanje odloča o izboru kandidatov
za nagrade in priznanja ter določi denarno
višino nagrad in priznanj glede na s proračunom Republike Slovenije zagotovljena
sredstva. Odločitev Odbora o izboru kandidata je dokončna.
8. Datum odpiranja vlog s predlogi za
kandidate za nagrade in priznanja
V roku dostavljene in pravilno označene
vloge bo odprla Komisija za odpiranje predlogov, dne 11. 5. 2007 ob 13. uri v prostorih Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana.
Nepravočasne in nepravilno označene
vloge ne bodo obravnavane in bodo vrnjene
predlagatelju.
9. Odgovorna oseba za dajanje informacij v času objave razpisa
Dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom so do zaključka razpisa na voljo pri kontaktni osebi Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, dr. Bojan
Jenko, in sicer na elektronskem naslovu:
bojan.jenko@gov.si in tel. 01/478-46-81.
10. Rok, v katerem morajo biti predložene vloge, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Strokovno utemeljene vloge za Zoisove nagrade, Zoisova priznanja, Priznanja
ambasador znanosti Republike Slovenije in
Puhova priznanja je potrebno poslati po pošti na naslov Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, Trg OF 13, Ljubljana
ali osebno oddati na vložišče ministrstva,
najkasneje do 9. 5. 2007 v dveh pisnih izvodih (tudi vsa zahtevana dokumentacija
mora biti v dveh izvodih) ter enkrat v elektronski obliki.
Šteje se, da je vloga pravočasna, če je
bila oddana priporočeno po pošti zadnji dan
določen v razpisu za predložitev vlog ali
oddana osebno na vložišče ministrstva do
15. ure tega dne.
Pisno vlogo je potrebno oddati v zaprti
kuverti z oznako »Ne odpiraj – predlog za
Zoisovo nagrado« ali »Ne odpiraj – predlog za Zoisovo priznanje« ali »Ne odpiraj
– predlog za Priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije« ali »Ne odpiraj – predlog za Puhovo priznanje« ter z navedbo
pošiljatelja.
Rok za oddajo vlog je 9. 5. 2007.
Odbor Republike Slovenije
za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje,
priznanje ambasador znanosti
Republike Slovenije in Puhovo
priznanje
Ob-7649/07
Komisija za vodenje in nadzor postopka
prodaje kapitalske naložbe RTH d.o.o., ki
jo predstavlja poslovni delež RTH, Rudnik
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Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje v hčerinski družbi (Gratex
d.o.o., Laško) objavlja

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 št. 430-10/2007
z dne 6. 3. 2007 Občina Zagorje ob Savi
objavlja

javni razpis
za zbiranje ponudb za izvajanje storitev
skrbnega finančnega, pravnega in
organizacijskega pregleda, ocenitve
vrednosti ter priprave Informacijskega
memoranduma družbe
Od izbranega izvajalca storitev se pričakuje, da bo za potrebe izvedbe postopka prodaje poslovnega deleža v hčerinski družbi RTH
d.o.o., Trbovlje izvedel naslednje storitve:
1. Izvedba skrbnega finančnega, pravnega in organizacijskega pregleda družbe
Gratex d.o.o., Laško, v skladu z Uredbo
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s
finančnim premoženjem države in občin
(Ur. l. RS, št. 123/03 in 140/06) in priprava ustreznega poročila, ki mora vsebovati
vse bistvene elemente, ki so potrebni za
objektivno oceno pravnega, finančnega in
organizacijskega položaja družbe.
2. Priprava Informacijskega memoranduma za potrebe postopka prodaje poslovnega deleža družbe Gratex d.o.o., Laško, z
javnim zbiranjem ponudb.
3. Ocenitev družbe Gratex d.o.o., Laško v skladu z Uredbo o prodaji in drugih
oblikah razpolaganja s finančnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 123/03
in 140/06).
4. Zbiranje in priprava dokumentov za
potrebe izvedbe skrbnega pregleda družbe
s strani potencialnih ponudnikov za nakup
poslovnega deleža navedene družbe ter zagotovitev pomoči prodajalcu pri koordinaciji
in nadzoru izvedbe skrbnega pregleda družbe s strani potencialnih ponudnikov.
5. Izbrani izvajalec skrbnih pregledov in
ocenitev družb bo svoje delo izvajal koordinirano in v soglasju s Komisijo za vodenje in
nadzor postopka prodaje kapitalske naložbe
RTH d.o.o., (v nadaljevanju: komisija).
Osnovne podatke o družbi Gratex d.o.o.,
Laško in dodatne informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri Jasni Kalšek,
tel. 478-73-19, faks 478-71-82 ali e-mail:
jasna.kalsek@gov.si.
Ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 13. 4. 2007, osebno ali po pošti s
priporočeno pošto v zaprti ovojnici z oznako
»Ponudba za izbor izvajalca skrbnih pregledov in cenitev družbe, Gratex d.o.o., Laško
– Ne odpiraj!«, na naslov RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje.
Ponudniki so dolžni v svojih ponudbah
navesti predvsem obseg ponujenih storitev,
ceno in roke izvedbe storitev. Hkrati so ponudniki dolžni s pisnimi dokumenti dokazati
izpolnjevanje zahtevanih pogojev za izvedbo storitev v skladu z zahtevami Uredbe
o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s
finančnim premoženjem države in občin (Ur.
l. RS, št. 123/03 in 140/06) in poimensko
navesti posamezne izvajalce storitev ter njihove dosedanje izkušnje.
Pri izboru izvajalca razpisanih storitve
bodo upoštevani kriteriji iz prejšnjega odstavka tega oglasa.
Komisija si pridržuje pravico, da ne izbere nobenega od prijavljenih ponudnikov.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.

javni razpis
za sofinanciranje programov turističnih
društev v letu 2007 v Občini Zagorje ob
Savi
1. Predmet razpisa je sofinanciranje programov turističnih društev.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu: na
razpis se lahko prijavijo turistična društva, ki
izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakonodaja,
– so registrirani in delujejo najmanj eno
leto,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske, materialne in organizacijske možnosti
za izvajanje in uresničevanje načrtovanih
aktivnosti in
– občini redno dostavljajo poročila o realizaciji programov.
3. Okvirna vrednost razpisanih sredstev
za sofinanciranje programov vseh turističnih
društev za leto 2007 znaša 4.172,93 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolne prijave ne bodo obravnavane.
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 prijav in dodatne
informacije v zvezi z razpisom: prijava na
predpisanih obrazcih se odda v zaprti kuverti z navedbo naslova naročnika in vidno
oznako »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis,
programi turističnih društev v letu 2007«.
Na hrbtni strani kuverte mora biti obvezno
naveden naslov pošiljatelja.
Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom lahko zainteresirani prejmejo na Oddelku za gospodarstvo Občine Zagorje ob
Savi (Damir Kozolič, tel. 03/56-55-713).
8. Rok za predložitev prijav: upoštevane
bodo vse prijave, ki bodo na naslov naročnika prispele najkasneje do 15. 5. 2007. Nepravočasne prijave ne bodo obravnavane.
9. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo vlagatelji pisno obveščeni z odločbo najkasneje
v roku 30 dni po zaprtju javnega razpisa.
O morebitnih pritožbah o dodelitvi sredstev
odloči župan. Z izbranimi turističnimi društvi bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo
opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
Občina Zagorje ob Savi

Št. 430-10/2007
Ob-7461/07
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,

Št. 410-5/07-0153
Ob-7492/07
Občina Kočevje objavlja na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za
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kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02), 4. člena Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in kulturnih projektov
iz proračuna Občine Kočevje (Ur. l. RS, št.
6/02 in št. 36/02)
javni razpis
zbiranja predlogov programov kulturnih
društev in kulturnih projektov, ki jih bo
v letu 2007 financirala in sofinancirala
Občina Kočevje
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij, kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov - vse le v delu,
ki presega šolske vzgojno izobraževalne
programe,
– udeležba na območnih, med območnih, državnih srečanjih in mednarodnih prireditvah,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
učinkovitost.
Predvidena vrednost sredstev javnega
razpisa je 44.828 EUR za sofinanciranje
programov kulturnih društev in 21.000 EUR
za sofinanciranje kulturnih projektov. Točna
višina sofinanciranja se bo določila glede na
sredstva, ki bodo zagotovljena v proračunu
Občine Kočevje za leto 2007 na področju
18039003-Ljubiteljska kultura, 4118023Programi in projekti društev in posameznikov-razpis.
3. Pogoji sofinanciranja: na javni razpis
se lahko prijavijo kulturna društva, zveze
kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
zavodi, skladi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so na podlagi
zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju kulture, javni
zavodi s področja vzgoje in izobraževanja
in posamezni avtorji, ki s svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost
ali predložijo osnutek projekta, ki zagotavlja
ustrezno kakovost, ter izpolnjujejo naslednje
pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje,
– da so registrirani za opravljanje programov na področju kulture oziroma da s
svojim dosedanjim delom izkazujejo pričakovano kakovost,
– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to določa zakon o društvih in
so registrirana vsaj eno leto,
– da občinski upravi vsako leto redno dostavljajo poročila o realizaciji programov, poslovno poročilo za preteklo leto, poročila o
doseženih uspehih na občinskih, regionalnih
in državnih tekmovanjih, če se jih udeležijo,
ter načrt aktivnosti za prihodnje leto.
4. Vsebina vloge: predlogi morajo biti podani na ustreznih prijavnih obrazcih iz razpisne dokumentacije, ki jo dobite ves čas razpisa v času uradnih ur na vložišču Občine
Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
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5. Rok in način prijave: pisne prijave na
originalnih obrazcih morate poslati najkasneje do 23. aprila 2007 na naslov: Občina
Kočevje, Oddelek za upravne in družbene
dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje,
v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s
pripisom »Javni razpis Kultura 2007 – ne
odpiraj«.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana zadnji dan roka za
oddajo prijav na pošti s priporočeno pošiljko
ali do 12. ure v vložišču Občine Kočevje.
6. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na
osnovi pogojev in meril, ki so obvezni in
sestavni del Pravilnika o financiranju in sofinanciranju programov kulturnih društev in
kulturnih projektov iz proračuna občine Kočevje. Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 8 dni po sprejeti odločitvi
strokovne komisije. Z izvajalci kulturnih programov in projektov bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju.
7. Informiranje kandidatov
Informacije in navodila za sodelovanje
pri razpisu dobijo kandidati v času uradnih
ur na Občini Kočevje, Oddelek za družbene
dejavnosti, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Majda Lindič, tel.
01/893-82-18, e-mail: kultura-sport@obckocevje.si
Občina Kočevje
Ob-7493/07
Na podlagi 7. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) ter na podlagi
5., 6. in 7. člena Pravilnika o sofinanciranju športa v Mestni občini Velenje (Uradni
vestnik št. 1/03) objavlja Mestna občina Velenje
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Mestni občini Velenje v letu 2007
I. Predmet razpisa: predmet javnega
razpisa je sofinanciranje programov s področja športa v Mestni občini Velenje za
leto 2007.
II. Orientacijska vrednost razpisa: orientacijska vrednost razpisa je 264.964 EUR,
če bodo v sprejetem proračunu za leto 2007
zagotovljena sredstva v predvideni višini.
III. Predmet sofinanciranja
V letu 2007 bomo sofinancirali naslednje
programe:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– Interesna športna vzgoja mladine,
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport,
– Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami,
– Interesna športna dejavnost študentov;
2. Športna rekreacija;
3. Kakovostni in vrhunski šport;
4. Šport invalidov;
5. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu;
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6. Znanstvenoraziskovalna dejavnost;
7. Založniška dejavnost;
8. Velike mednarodne, državne, medobčinske in občinske športne prireditve;
9. Informacijski sistem na področju športa;
10. Delovanje društev in športnih zvez
na ravni lokalne skupnosti.
IV. Pogoji sofinanciranja
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež v občini Velenje ali so registrirani izključno na regijskem nivoju in
vključujejo tudi občane občine Velenje,
– imajo materialne, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo,
– so člani Športne zveze Velenje.
Kot kandidati za sofinanciranje športnih
programov iz občinskega proračuna lahko,
ob izpolnjevanju zgornjih pogojev, nastopajo
naslednji izvajalci športnih programov:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem na območju
občine Velenje,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi za področja vzgoje in izobraževanja.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa.
Izvajalci športnih programov, ki zgornje
pogoje izpolnjujejo, vendar se na ta razpis
ne prijavijo ali pa se ne prijavijo skladno
z razpisno dokumentacijo, v letu 2007 ne
bodo upravičeni do namenskih sredstev proračuna občine Velenje.
Posamezni izvajalci športnih programov
lahko s svojimi programi za proračunska
sredstva lokalne skupnosti, po posameznih
vsebinah, navedenih v točki I., kandidirajo
na razpisu le enkrat. Športne zveze lahko za
sredstva za športne programe kandidirajo le
z lastnimi športnimi programi.
V. Rok in način prijave
Kandidati na razpisu svojo prijavo podajo
na priloženih izpolnjenih obrazcih, z vsemi
zahtevanimi prilogami.
Obrazci bodo na voljo tudi na spletni
strani http://www.velenje.si.
Prijavo lahko pošljejo s priporočeno pošto ali oddajo osebno na naslov: Mestna
občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
vložišče. Šteje se, da je prijava prispela
pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v vložišču
Mestne občine Velenje.
Prijava mora biti podana v zapečateni
kuverti. Na sprednji strani kuverte mora biti
razviden pripis “Razpis – šport 2007”, na
hrbtni strani pa naslov kandidata na razpisu.
Prijave morajo biti predložene v kuverti v
dveh izvodih vložišču MO Velenje najkasneje do 23. 4. 2007 do 12. ure. Po tem datumu
prejetih prijav komisija ne bo upoštevala v
postopku točkovanja in razdelitve sredstev.
Kandidati, ki bodo oddali nepopolne vloge,
bodo na to opozorjeni, za dopolnitev vlog
bodo imeli na voljo dodatni osemdnevni rok.
Kolikor kandidat v določenem roku ne bo
dopolnil vloge bo le-ta zavržena.

Prijavitelji, ki se prvič prijavljajo na razpis,
pošljejo tudi fotokopijo odločbe ali sklepa o
registraciji (od Upravne enote).
VI. Vsebina prijave
Kandidat za sredstva tega razpisa se prijavi na razpis z izpolnjenimi obrazci razpisne
dokumentacije in zahtevanimi prilogami.
Obrazci naj bodo izpolnjeni čitljivo in pregledno.
Kandidat izpolni glede na vsebino programa ustrezen obrazec za vsak posamezen program in za vsako posamezno skupino.
Podatkov, ki ne bodo dokazani s prilogami, se pri točkovanju ne bo upoštevalo.
VII. Informiranje kandidatov
Vse dodatno potrebne informacije lahko
kandidati pridobijo: v ponedeljek, sredo in
petek od 8. do 13. ure na naslednjih naslovih:
Mestna občina Velenje, Urad za negospodarske javne službe, tel. 03/896-16-77, elektronska pošta: cvetka.azman@velenje.si,
Športna zveza Velenje, Šaleška 3 Velenje, 03/897-54-10, elektronska pošta: sportnazveza.velenje@siol.net.
Ponudniki bodo o rezultatih razpisa obveščeni po sprejetem proračunu Mestne občine Velenje za leto 2007. Z izvajalci športnih programov bo Mestna občina Velenje
sklenila pogodbo o sofinanciranju, če bodo
za izvedbo pogodb v proračunu zagotovljena sredstva.
Mestna občina Velenje
Št. 410-5/07-0153
Ob-7554/07
Občina Kočevje objavlja, na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS, št. 24/00), 9. in 10. člena
Pravilnika za vrednotenje športnih programov v Občini Kočevje (Ur. l. RS, št. 73/02 in
34/04) ter Letnega programa športa Občine
Kočevje za leto 2007, ki je bil sprejet na 3.
redni seji občinskega sveta dne 5. marca
2007
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Kočevje za leto 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Občina Kočevje, Ljubljanska 26, 1330 Kočevje.
II. Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih programov:
Športna vzgoja otrok in mladine
1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
– Zlati sonček;
Sofinancira se: priročniki, tekmovalne
knjižice.
– Naučimo se plavati:
Sofinancira se: objekt, strokovni kader,
diplome, značke.
– Ciciban planinec;
Sofinancira se: strokovni kader, diplome,
značke.
– Športne dejavnosti;
Sofinancira se: objekt,strokovni kader,
60 ur za skupino 20 otrok.
2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok v treh OŠ
– Zlati sonček,
Sofinancira se: priročniki, tekmovalne
knjižice.
– Krpan;
Sofinancira se: priročniki, tekmovalne
knjižice, medalje in diplome.
– Občinska šolska tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno, odbojka,
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rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis,
strelstvo, šah, badminton, karate.
Sofinancira se: strokovni kader, sodniki,
pokali.
– Področna ali regijska tekmovanja, v disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, šah,
badminton, karate.
Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur.
– Polfinalna in finalna tekmovanja, v disciplinah: atletika, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, namizni tenis, strelstvo, šah,
badminton, karate.
Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur.
3. Interesna športna vzgoja srednješolske mladine
– Občinska šolska tekmovanja, v disciplinah: atletika ekipno in posamezno, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton,
strelstvo, šah, odbojka na mivki, karate.
Sofinancira se: strokovni kader, sodniki.
– Področna tekmovanja, v disciplinah:
atletika ekipno in posamezno, odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na mivki, karate.
Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur.
– Polfinalna in finalna tekmovanja, v
disciplinah: atletika ekipno in posamezno,
odbojka, rokomet, košarka, nogomet, badminton, strelstvo, šah, odbojka na mivki,
karate.
Sofinancira se: prevozi, spremstvo, prehrana nad 6 ur.
– 80-urni program interesne vadbe;
Sofinancira se: strokovni kader.
4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Do 240-urni tekmovalni programi, kategorija dečki/dekliceke do 12 let:
v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž,
odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, balinanje, hokej
na rolerjih, badminton, karate.
Končni cilj tekmovanj je naslov državnega prvaka.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
spremljanje treniranosti in zavarovanje,
materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja,
diplome.
– 240 do 400-urni tekmovalni programi,
kategorija ml. dečki/deklice od 12 do 15 let:
v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž,
odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, balinanje, hokej
na rolerjih, badminton, karate.
Končni cilj tekmovanj je naslov državnega prvaka.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
spremljanje treniranosti in zavarovanje,
materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja,
diplome.
– 300 do 800-urni tekmovalni programi,
kategorija kadeti/nje, mladinci/ke od 15 do
19 let:
v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž,
odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje, streljanje, atletika, balinanje, hokej
na rolerjih, badminton, karate.
Končni cilj tekmovanj je naslov državnega prvaka.
Sofinancira se: strokovni kader, objekt,
spremljanje treniranosti in zavarovanje, materialni stroški-NPZ: pokali, priznanja, diplome itd.
Kakovostni šport

5. Kakovostni šport, ki ga izvajajo klubi
in društva
– do 320-urni tekmovalni programi – kategorija člani (8 ur na teden):
v disciplinah: nogomet, rokomet m+ž,
odbojka m+ž, košarka, namizni tenis, kegljanje m+ž, streljanje z zračno puško in
pištolo, balinanje, hokej na rolerjih, atletika,
karate, miselne igre.
Sofinancira se: objekt, strokovni kader.
Športna rekreacija
6. Športna rekreacija mladine, študentov,
odraslih in invalidov
– 80 urni programi za mladino v disciplinah: nogomet, rokomet, odbojka, košarka,
namizni tenis, kegljanje, karate, balinanje.
Sofinancira se: objekt, strokovni kader za
skupino do 20 članic/članov.
– 80-urni programi za odrasle v disciplinah: nogomet, rokomet, odbojka, košarka,
namizni tenis, kegljanje, karate, balinanje.
Sofinancira se: objekt za skupino do
20 članic/članov.
– 80-urni program za starejše od 65 let in
za socialno in zdravstveno ogrožene v disciplinah: balinanje, kegljanje, šah, pikado.
Sofinancira se: objekt, strokovni kader za
skupino do 20 članic/članov.
– 80-urni programi šport invalidov v disciplinah: balinanje, kegljanje, šah, pikado.
Sofinancira se: objekt, strokovni kader za
skupino do 10 članic/članov.
Športno rekreativne in promocijske prireditve
7. Program množičnih športno rekreativnih in promocijskih aktivnosti
– Prireditve občinskega pomena – rekreativne akcije
Sofinancira se: 500 točk/aktivnost, do
največ 4 programi.
– množične športne rekreativne prireditve – v izvedbi klubov, društev in ostalih;
Sofinancira se: 300 točk/aktivnost članske kategorije, do največ 30 programov, 400
točk/aktivnost mladinske kategorije do največ 6 programov.
Razvojne in strokovne naloge v športu
8. Programi izobraževanja in izpopolnjevanja strokovnih kadrov, priznanja športnikom in športnim delavcem
– pridobitev izobrazbe;
Sofinancira se: seminarji oziroma predavanja, trenerska izobrazba.
– izpopolnjevanje in obvezna potrditev
licenc- dopolnilno izobraževanje;
Sofinancira se: kotizacija za licenčne seminarje, predavanja, okrogle mize ipd.
– priznanja športnikom in športnim delavcem;
Sofinancira se: najboljši športnik in športnica leta v občini in športni delavec leta.
III. Predvidena vrednost sredstev javnega
razpisa za sofinanciranje programov športa
za leto 2007 znaša 151.769 EUR. Točna
višina celotnih sredstev za sofinanciranje,
vrednost točke in s tem višina sofinanciranja
za posamezen program se bo določila glede
na sredstva, ki bodo zagotovljena v proračunu občine Kočevje za leto 2007 na postavki
18059001 Programi športa, 4118030 Financiranje športnih programov-razpis.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena najkasneje do 31. 12. 2007.
IV. Na razpis za sofinanciranje programov športa lahko kandidirajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Kočevje in v
njej pretežno izvajajo svojo dejavnost,
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– da imajo zagotovljene materialne, kadrovske, organizacijske in praviloma prostorske pogoje za uresničitev načrtovanih
športnih aktivnosti,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
za katero so registrirani, najmanj 35 tednov
v letu,
– društva, da imajo urejeno evidenco o
članstvu in o plačani članarini, če so registrirana po Zakonu o društvih,
– drugi izvajalci, da so na podlagi zakonskih predpisov registrirani za opravljanje
dejavnosti na področju športa.
Izvajalci športnih programov so:
– športna društva,
– zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva za posamezna območja
oziroma panoge,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja,
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju nacionalnega programa in s tem tudi
pri dodelitvi sredstev za sofinanciranje.
V. Rok za prijavo je do vključno 23. aprila
2007.
VI. Prijavo s predstavitvijo posameznih
programov pošljite na prijavnih obrazcih na
naslov: Javni zavod za šport Občine Kočevje, TZO 30, 1330 Kočevje, v zaprtih ovojnicah s svojim naslovom in s pripisom »Javni
razpis Šport 2007 – Ne odpiraj«. Šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je bila
oddana zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure na
Javni zavod za šport Občine Kočevje.
VII. Obravnava vlog: pravočasno prispele in popolne prijave bodo ovrednotene na
osnovi normativov za vrednotenje letnih programov športa, ki so sestavni del Pravilnika.
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v
roku 8 dni po sprejeti odločitvi komisije. Z
izbranimi izvajalci bo župan Občine Kočevje sklenil pogodbe o sofinanciranju športnih
programov.
VIII. Informacije in navodila za sodelovanje pri razpisu ter obrazce za prijavo dobijo
kandidati v času uradnih ur na Javnem zavodu za šport Občine Kočevje, TZO št. 30,
1330 Kočevje.
Kontaktna oseba: Stanka Muller, tel.
01/89-31-326.
Občina Kočevje
Št. 410-25/2007
Ob-7645/07
Na podlagi 53. člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 79/99 in 124/00),
Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) ter
smiselne uporabe sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica o merilih in kriterijih
za sofinanciranje humanitarnih organizacij
in društev ter izplačila enkratnih pomoči (št.
41407-1/00-240 z dne 11. 7. 2000) Občina
Ilirska Bistrica objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
humanitarnih programov v letu 2007
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov humanitarnih in neprofitnih
organizacij, zavodov ter društev, ki imajo
sedež na območju Občine Ilirska Bistrica,
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oziroma se njihovi programi izvajajo tudi na
območju Občine Ilirska Bistrica in vključujejo
njene občane.
Za izvajanje razpisanih programov ima
Občina Ilirska Bistrica v proračunu za leto
2007 zagotovljenih 13.771 EUR.
Sofinancirajo se:
– programi, ki so namenjeni reševanju
socialnih stisk in težav občanov,
– programi skupin za samopomoč.
Na razpis se lahko prijavijo naslednji predlagatelji programov:
– dobrodelne organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene z namenom, da bi reševale
socialne stiske in težave občanov,
– invalidske organizacije in društva kot
prostovoljne in neprofitne organizacije, ki
so ustanovljene za reševanje posebnih socialnih programov in storitev, utemeljene
na značilnostih invalidov po posameznih
funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo položaj
invalidov,
– druge neprofitne organizacije in društva, ki na območju Občine Ilirska Bistrica
oziroma za njene občane izvajajo razpisane
programe.
Predlagatelji morajo ob prijavi na razpis
posredovati naslednje podatke:
– izpolnjen obrazec (vlogo za prijavo na
razpis – lahko dvignete sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica (pritličje, soba št. 2),
Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, vsak
delovni dan med 7. in 14.30),
– dokazilo, da imajo sedež na območju
Občine Ilirska Bistrica oziroma, da izvajajo program tudi za občane Občine Ilirska
Bistrica,
– poročilo o delu in finančno poročilo za
leto 2006,
– program dela in finančni načrt za leto
2007,
– izjavo, da imajo urejeno evidenco o
članstvu, navedbo števila članov z območja Občine Ilirska Bistrica, specificiran po
naseljih (navedba naselja, navedba števila
članov iz naselja, navedba višine članarine
za posameznika).
Merila za dodelitev sredstev so:
– kvaliteta in zahtevnost programov,
– število članov z območja Občine Ilirska
Bistrica,
– področje delovanja (občinske, regijske,
državne, mednarodne organizacije).
Rok za predložitev prijav je do 18. 4.
2007. Prijave morajo biti oddane v zaprti
kuverti z oznako »Javni razpis za humanitarne programe 2007 – ne odpiraj« na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica. Na kuverti mora biti naveden polni naziv in sedež predlagatelja. Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega
dne predpisanega roka do vključno 12. ure
prispele, oziroma bile oddane v sprejemno
pisarno Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška
14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka oddane na Pošti Slovenije, z
oznako »priporočeno«.
O izboru izvajalcev in višini sredstev
bodo kandidati predvidoma obveščeni v
roku 15 dni po sprejemu sklepa s strani
župana. Izbor in vrednotenje programov bo
opravil Odbor za družbene dejavnosti.
Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje humanitarnih programov v letu
2007 in obrazec je podan tudi na spletnih
straneh Občine Ilirska Bistrica: www.ilirskabistrica.si.
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Dodatne informacije so na voljo pri Romanu Brozina, tel. 714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-23/2007
Ob-7646/07
Na podlagi 9. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l.
RS, št. 96/02), Pravilnika za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave glasila Snežnik, št. 4/05 in Ur. l. RS, št. 30/06),
in Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07)
objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti v letu 2007
1. Izvajalci kulturnih programov, ki se sofinancirajo na podlagi tega pravilnika so:
– kulturna društva,
– ostala društva, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano kulturno dejavnost,
– zveze kulturnih društev, ki jih ustanovijo društva,
– javni skladi s področja kulturnih dejavnosti,
– samostojni kulturni ustvarjalci, katerih dosedanje delo potrjujejo javno priznani
uspehi oziroma so na enem od opisanih
področij ustvarili zaključen projekt.
Predlagatelji morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bistrica
(lahko tudi sekcijo),
– da so registrirana skladno z zakonodajo, ki ureja ustanavljanje društev, javnih
zavodov ali javnih skladov,
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na področju kulture najmanj eno leto,
– imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje,
– imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da opravljajo dejavnost na neprofitni
osnovi,
– da kulturni program ali njegov posamezni del, s katerim predlagatelj kandidira za
sofinanciranje po tem pravilniku ni financiran
ali sofinanciran iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Ilirska Bistrica,
– posamezni kulturni ustvarjalci morajo
imeti stalno prebivališče v Občini Ilirska Bistrica,
– posamezni izvajalci lahko konkurirajo
samostojno ali v okviru zveze društev, vendar je odobritev sofinanciranja programov
omejena tako, da lahko za istovrstne programe pridobijo sofinanciranje samo enkrat.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi v skupni višini
91.804 EUR:
– sklop I: dejavnost kulturnih društev (AL) – 57.378 EUR;
– sklop II: sofinanciranje gostovanj (M1)
– 7.303 EUR;
– sklop III: sofinanciranje nabave opreme in rekvizitov (M2) – 4.173 EUR;
– sklop IV: sofinanciranje posameznih
programov v javnem interesu (M3) – 8.763
EUR;
– sklop V: sofinanciranje izvedbe programa ob državnih praznikih, občinskemu
prazniku, ali drugih podobnih svečanostih
(M4) – 9.180 EUR;
– sklop VI: sofinanciranje publikacij (N)
– 5.008 EUR.
V sklopu št. IV se sofinancira tudi Premska srečanja (ki so v javnem interesu M 3)

do višine 2.504 EUR, od katerih se 1.252
EUR nameni kot nagrada za najboljše literarno delo.
V sklopu št. V: sofinanciranje izvedbe
programa ob državnih praznikih, občinskem
prazniku, ali drugih podobnih svečanostih
(M4) se sofinancira do višine:
– Dan upora – 1.043 EUR,
– Prvi maj – praznik dela – 2.086 EUR,
– Občinski praznik – 835 EUR,
– Dan državnosti – 1.043 EUR,
– Dan samostojnosti – 1.043 EUR,
– Občinski mesec kulture – 3.130 EUR.
3. Razpisno dokumentacijo predlagatelji
lahko dvignejo v sprejemni pisarni Občine
Ilirska Bistrica, pritličje, soba št. 2 ali na
spletni strani www.ilirska-bistrica.si.
4. Rok za predložitev prijave na razpis za
sklope I, II, III, IV in V je do 18. 4. 2007. Rok
za prijavo na razpis za sklop VI je do 30. 11.
2007 oziroma do porabe sredstev.
Prijave je potrebno v zaprtih kuvertah
poslati na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom
»Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov ljubiteljske kulturne
dejavnosti 2007 – ne odpiraj« ali oddati v
sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, pritličje, soba št. 2.
Upoštevane bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka do vključno
12. ure oddane v tajništvu Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do
zadnjega dne predpisanega roka oddane na
Pošti Slovenije, z oznako »Priporočeno«.
5. Postopek javnega razpisa vodi petčlanska komisija, ki jo imenuje s sklepom
župan. Odpiranje ponudb ni javno. V roku
prispele prijave bodo ovrednotene v skladu
s Pravilnikom za sofinanciranje programov
ljubiteljske kulturne dejavnosti v Občini Ilirska Bistrica in Pravilnikom o spremembah
in dopolnitvah pravilnika za sofinanciranje
programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v
Občini Ilirska Bistrica. Predlagatelji bodo o
izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni od
poteka roka za oddajo prijave za sklope I,
II, III, IV, in V, ter v roku 30 dni od oddaje
vloge za sklop VI.
6. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po izvedenem ovrednotenju programov in pravnomočnosti sklepa o višini
sofinanciranja programov ljubiteljske kulturne dejavnosti v letu 2007. Rok za porabo
sredstev je do 15. 12. 2007
7. Podrobnejše informacije so na voljo
pri Romanu Brozina, tel. 05/714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 410-24/2007
Ob-7647/07
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14,
6250 Ilirska Bistrica na podlagi določil Odloka o proračunu Občine Ilirska Bistrica za
leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07) in Pravilnika
o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 13/06) objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
obnove in vzdrževanja spomenikov v
Občini Ilirska Bistrica v letu 2007
I. Predmet javnega razpisa:
Predmet razpisa je zbiranje predlogov za
sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov na območju Občine Ilirska Bistrica
v letu 2007.
Višina sredstev, ki so za predmet javnega razpisa, v proračunu Občine Ilirska Bistrica za leto 2007 znaša 20.865 EUR.
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II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
Na razpis z zbiranjem ponudb se lahko
prijavijo lastniki ali upravljavci spomenikov,
drugih infrastrukturnih objektov s področja
kulturne dediščine in spominskih obeležij, lociranih na območju Občine Ilirska Bistrica.
III. Merila in kriteriji za dodelitev sredstev
in obravnavo vlog:
Pri vrednotenju vlog se bodo upoštevali
predvsem naslednji kriteriji:
1. nižji predvideni znesek sofinanciranja
stroškov obnove in vzdrževanja oziroma višina zagotovljenih lastnih sredstev investitorja. Iz proračuna Občine Ilirska Bistrica
se sofinancira največ 50% vrednosti investicije;
2. pomembnost spomenika z vidika kulturne dediščine;
3. zaključek del ali predvidene faze obnove in vzdrževanja v letu 2007;
4. vrsta predvidenih del za obnovo in
vzdrževanje. Prednost pri sofinanciranju
bodo imeli predlagatelji, katerih posegi so
namenjeni preprečevanju nastajanja ali povečevanja škode na objektu. Obnove dostopnih poti, stopnišč ter obzidij niso predmet
tega razpisa.
Pri obravnavanju vlog se bodo upoštevala naslednja merila:
Po merilu iz 1. točke lahko predlagatelj
prejme največ 10 točk, in sicer za predvideno sofinanciranje investicije s strani Občine Ilirska Bistrica v obsegu 0,01-15,00%
– 10 točk, od 15,01-30,00% – 6 točk,
30,01-40,00% – 4 točke ter 40,01-50,00%
– 2 točki.
Po merilu iz 2. točke predlagatelj prejme
10 točk za obnovo in vzdrževanje spomenika lokalnega pomena, ki je bil razglašen z
odlokom Občine Ilirska Bistrica, za obnovo
in vzdrževanje infrastrukturnih objektov s
področja kulturne dediščine, ki so varovani
z varstvenim režimom I. stopnje prejme predlagatelj 7 točk oziroma 5 točk za objekte
varovane z varstvenim režimom II. stopnje,
od 1 do 3 točk pa prejme predlagatelj za obnovo in vzdrževanje infrastrukturnega objekta, za katerega je pri pristojni enoti Zavoda
za varstvo naravne in Kulturne dediščine RS
vložen predlog za uvrstitev pred 31. 1. 2006
in ta še ni kategoriziran ter predlagatelj, ki v
prijavi predlaga vzdrževanje spominskega
obeležja.
Po merilu iz 3. točke prejme predlagatelj
3 točke, če bo zaključil celotno investicijo v
letu 2007, predlagatelj, ki bo zaključil posamezno fazo v letu 2008 pa prejme 1 točko.
Po merilu iz 4. točke prejme predlagatelj,
ki opravlja obnovo in vzdrževanje objekta z
namenom preprečevanja nastajanja ali povečevanja škode na objektu 7 točk (izključno
sanacija streh in posegi v statične elemente
konstrukcij), za restavratorska dela v skladu
s konservatorskimi smernicami 5 točk ter za
druga obnovitvena in vzdrževalna dela od
1 do 3 točk.
Prispele vloge bo odprla, pregledala in
ocenila 3 članska komisija, ki jo imenuje
župan. Imenovana komisija bo o postopku
zbiranja ponudb sestavila poročilo, na podlagi pogojev in meril, popolne vloge ocenila
ter pripravila predlog sofinanciranja.
Sofinanciran bo eden ali več projektov, v
odvisnosti od števila prijav. Odobreni znesek
sofinanciranja je lahko nižji od zneska, ki ga
v vlogi predvidi predlagatelj.
Odpiranje vlog ni javno.

Župan Občine Ilirska Bistrica bo na podlagi poročila komisije in pogojev tega razpisa ter predpisanih kriterijev uporabe proračunskih sredstev s sklepom odločil o višini
sofinanciranja posameznega projekta.
Prijavitelj, ki meni, da izpolnjuje pogoje in
merila iz razpisa in mu razpisana sredstva
neopravičeno niso bila dodeljena, ima možnost v roku 8 dni od prejema sklepa vložiti
pri županu pritožbo, s katero predlaga, da
se preveri utemeljenost sklepa o sofinanciranju. V pritožbi mora natančno navesti
razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje vlog za sofinanciranje.
Pritožbo obravnava župan v roku 15 dni ter
s sklepom ponovno odloči o dodelitvi sredstev. Sklep župana o pritožbi predlagatelja
vloge je s tem dokončen.
IV. Vsebina prijave na razpis:
Prijava je sestavljena iz pisne vloge in
dokumentacije k vlogi.
Vloga mora vsebovati naslednje po
datke:
– naziv (ime) in sedež oziroma naslov
vlagatelja,
– davčno številko,
– matično številko,
– navedbo lastništva objekta oziroma
zemljišča,
– tehnični opis predvidenega posega. V
primeru, da predlagatelj vlaga samo predlog
za sofinanciranje posamezne faze investicije, mora v tem poglavju vloge to posebno
navesti. V tem primeru mora predlagatelj
navesti tehnični opis celotne investicije ter
tehnični opis predlagane faze,
– finančno konstrukcijo z viri financiranja. V primeru, da predlagatelj vlaga samo
predlog za sofinanciranje posamezne faze
investicije, mora predložiti finančno konstrukcijo z viri financiranja predlagane faze
investicije ter okvirno finančno konstrukcijo
z viri financiranja za celotno investicijo. Vsi
finančni elementi morajo biti izraženi z vključenim DDV. V kolikor ti ne bodo iz vloge posebno razvidni, bo upoštevano, da je DDV
vključen v ceno oziroma da predlagatelj ni
zavezanec za DDV,
– terminski plan. V primeru, da predlagatelj vlaga samo predlog za sofinanciranje
posamezne faze investicije, mora predložiti
terminski plan z viri financiranja predlagane
faze investicije ter okvirni terminski plan za
celotno investicijo.
Vlogi morajo biti predložene naslednje
obvezne priloge:
– mapna kopija,
– zemljiško-knjižni izpisek,
– soglasje lastnikov ali solastnikov v primeru, da se za sofinanciranje ne prijavlja
izključni lastnik objekta,
– soglasje Zavoda za varstvo naravne
in kulturne dediščine RS (za kulturno dediščino, za katero je predvideno varovanje z
varstvenim režimom),
– izvedbeni predračun za obnovitvena
in vzdrževalna dela (pri fazni investiciji za
prijavljeno fazo),
– upravno dovoljenje (ni pogoj),
– pogodbo/e z izvajalcem/ci (ni pogoj).
Podatke o kategorizaciji spomenika ter
predpisanem varstvenem režimu I. ali II.
stopnje bo preveril naročnik v lastnih evidencah in jih predlagateljem ni potrebno
dostavljati.
V. Oddaja prijave
Prijavo je treba oddati na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250
Ilirska Bistrica do 23. 4. 2007, na kateri naj
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bo poleg naziva in naslova predlagatelja
ter naziva in naslova Občine Ilirska Bistrica
posebej označeno »Ne odpiraj – prijava za
sofinanciranje obnove in vzdrževanja spomenikov 2007«. Upoštevane bodo vloge, ki
bodo do zadnjega dne predpisanega roka
do vključno 12. ure oddane v tajništvu Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega
roka oddane na Pošti Slovenije, z oznako
»Priporočeno«.
Dodatne informacije lahko predlagatelji
dobijo pri Romanu Brozini, tel. 05/714-13-61,
vsak delovni dan od 7. do 14.30, v sredah
do 17. ure.
VI. Dopolnitev vloge: predlagatelje nepopolnih vlog bo komisija v roku 8 dni od odpiranja vlog pisno pozvala, da vloge dopolnijo
v roku 3 dni od prejema obvestila. Nepopolna vloga, ki jo predlagatelj v navedenem
roku ne bo dopolnil, se zavrže.
VII. Koriščenje sredstev: sredstva bo izbrani prijavitelj koristil na način, ki bo predpisan s sklepom o sofinanciranju. Ponudniki,
katerih projekti bodo sofinancirani iz proračuna Občine Ilirska Bistrica, so dolžni izvesti
postopke izbire najugodnejšega ponudnika
ob smiselni uporabi predpisov, ki urejajo javno naročanje.
VIII. Obvestilo o izidu javnega razpisa:
predlagatelji bodo o izboru obveščeni v roku
15 dni od odpiranja vlog.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 671-4/2007
Ob-7648/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 6. člena Pravilnika o
merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa ter najemu športnih objektov v
Občini Ilirska Bistrica (Uradne objave časopisa Snežnik, št. 3/05) ter Proračuna Občine
Ilirska Bistrica za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
16/07) objavljamo
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v letu 2007
1. Pravico do sofinanciranja športnih
programov imajo športna društva in njihova
združenja, vzgojno-varstveni in vzgojno-izobraževalni zavodi in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o društvih, Zakona
o zavodih ter Zakona o gospodarskih družbah, če imajo v svoji dejavnosti registrirano
izvajanje športnih programov in izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Ilirska Bi
strica;
– da imajo organizirano vadbo, v katero
je vključenih odgovarjajoče število športnikov;
– da imajo zagotovljene materialne in kadrovske pogoje za realizacijo načrtovanih
športnih aktivnosti;
– da redno dostavljajo občini podatke o
članstvu, poročila o realizaciji programov,
plan aktivnosti ter poročila o doseženih rezultatih.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali naslednji programi v vrednosti:
I. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov – v višini do 65.053 EUR;
II. Vrhunski šport – v višini do 8.200
EUR;
III. Kakovostni šport – v višini do 16.400
EUR;
IV. Športna rekreacija – v višini do 5.466
EUR;
V. Šport invalidov – v višini do 546
EUR;
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VI. Velike mednarodne prireditve in prireditve občinskega pomena – v višini do
5.466 EUR;
VII. Izobraževanje, usposabljanje in spopolnjevanje strokovnih kadrov v športu – v
višini do 8.200 EUR;
VIII. Športni objekti – 0,00 EUR;
Vrednost programov znaša 109.331
EUR.
3. Iz proračunskih sredstev se bo sofinanciralo tudi tekoče in investicijsko vzdrževanje športnih objektov v upravljanju športnih organizacij v višini 21.282 EUR.
4. Predlagatelji programov morajo posredovati natančen opis programa s predvidenim številom udeležencev, krajem izvajanja
programa in urnikom na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Program tekočega in investicijskega vzdrževanje športnih objektov morajo predlagatelji posredovati na posebnem obrazcu, ki je
sestavni del razpisne dokumentacije.
5. Prijavitelj mora prijavljeni program
označiti z zaporedno številko, z oznako člena pravilnika o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa, biti mora finančno
ovrednoten ter dopolnjen z navedbo virov
sofinanciranja.
6. Predlagatelji morajo programu obvezno priložiti pravilno izpolnjen vprašalnik.
Obrazci so na voljo v sprejemni pisarni Občine Ilirska Bistrica, pritličje, soba št. 2.
7. Rok za predložitev prijave je do 18. 4.
2007.
8. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom o merilih in kriterijih za sofinanciranje programov športa
ter najemu športnih objektov v Občini Ilirska
Bistrica ter Pravilnikom o spremembah in
dopolnitvah pravilnika o merilih in kriterijih za
sofinanciranje programov športa ter najemu
športnih objektov v Občini Ilirska Bistrica.
Sofinanciranje tekočega in investicijskega vzdrževanje športnih objektov bo ovrednoteno s smiselno uporabo zgoraj navedenega pravilnika.
9. Z izbranimi izvajalci bodo podpisane
pogodbe po izvedenem ovrednotenju programov in pravnomočnosti sklepov o višini sofinanciranja programov športa v letu
2007.
10. Prijave je potrebno v zaprtih kuvertah
poslati na naslov Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, 6250 Ilirska Bistrica, s pripisom
»Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje programov športa 2007 – ne odpiraj« ali oddati v sprejemni pisarni, pritličje,
soba št. 2. Na kuverti mora biti naveden polni naziv in sedež predlagatelja. Upoštevane
bodo vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega roka do vključno 12. ure prispele,
oziroma bile oddane v sprejemno pisarno
Občine Ilirska Bistrica, Bazoviška 14 ter vloge, ki bodo do zadnjega dne predpisanega
roka oddane na Pošti Slovenije, z oznako
»Priporočeno«.
11. Javni razpis za zbiranje predlogov za
sofinanciranje programov športa v letu 2007
(vključno z vprašalnikom in obrazci) je podan
tudi na spletnih straneh Občine Ilirska Bistrica: www.ilirska-bistrica.si.
Podrobnejše informacije so na voljo pri
Romanu Brozina, tel. 714-13-61.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 094-3/2007-2
Ob-7652/07
Na podlagi Odloka o priznanjih Mestne
občine Ljubljana (Ur. l. RS, št. 10/01) Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana
objavlja

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javni razpis
za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2007
Mestna občina Ljubljana razpisuje podelitev Župančičevih nagrad za leto 2007.
Župančičeva nagrada je priznanje Mestne občine Ljubljana za izjemne stvaritve
s področja kulture, ki pomembno oblikujejo
kulturno življenje prebivalcev Mestne občine
Ljubljana, kakor tudi za stvaritve, za katere
so ustvarjalci prejeli mednarodna priznanja
oziroma so se s svojim delom izjemno uveljavili v tujini.
Župančičevo nagrado lahko prejmejo
ustvarjalci z območja Mestne občine Ljubljana za izjemne kulturne stvaritve, ki so bile
javnosti predstavljene v minulem enoletnem
obdobju (od konca marca 2006 do vključno
marca 2007) ali za delo iz daljšega obdobja,
ki trajno obogati kulturno zakladnico Mestne
občine Ljubljana in je lahko izjemen kulturni
dosežek tudi v mednarodnem merilu. Kadar
gre za tako celovito delo, da ni mogoče prepoznati oziroma ločiti posameznikovega kulturnega prispevka, lahko dobi Župančičevo
nagrado skupina ustvarjalcev.
Mestna občina Ljubljana bo podelila največ 4 Župančičeve nagrade.
Pobudo za podelitev Župančičeve nagrade lahko podajo posamezniki in pravne
osebe, ki imajo stalno prebivališče oziroma
sedež v Mestni občini Ljubljana.
Pobuda za podelitev nagrade mora vsebovati:
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko pobudnika,
– ime in priimek oziroma ime, točen naslov in telefonsko številko kandidata za nagrado,
– podrobno utemeljitev pobude ter morebitna mnenja organov in organizacij, ki pobudo podpirajo.
Pobuda za podelitev Župančičeve nagrade mora biti poslana na naslov: Mestna
občina Ljubljana – sprejemna pisarna, Komisija za podelitev Župančičevih nagrad za
leto 2007, Adamič Lundrovo nabrežje 2, do
vključno 23. aprila 2007 v zaprti ovojnici s
pripisom »Za razpis: Župančičeve nagrade
– ne odpiraj!«.
Dodatne informacije lahko dobite na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost,
Mestna uprava, Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 15, pri sekretarki Komisije za podelitev Župančičevih nagrad Manji Ravbar
(po tel. 306-46-00,v času uradnih ur: v ponedeljek od 8. do 12. ure in od 13. do 15.
ure, v sredo od 8. do 12. ure in od 13. do 16.
ure in v petek od 8. do 12. ure in po e-pošti:
manja.ravbar@ljubljana.si.).
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-0037/2007-2
Ob-7712/07
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 6. člena
Pravilnika o sofinanciranju programov kulturnih društev na območju občine Divača (Ur. l.
RS, št. 54/04, 109/04)
javni razpis
za sofinanciranje programov kulturnih
društev na območju Občine Divača v
letu 2007
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 29.966 EUR.
2. Področja kulturnih dejavnosti, ki so
predmet sofinanciranja:
– dejavnost pevskih zborov,
– dejavnost pihalnih orkestrov,

– dejavnost baleta,
– dejavnost društev, ki so sestavljena iz
več skupin,
– dejavnost dramske, gledališke in lutkovne skupine,
– dejavnost likovne, fotografske, video in
filmske skupine,
– dejavnost drugih programov, ki dokažejo vsebinsko učinkovitost in se ovrednotijo
v skladu in sorazmerju z merili, ki veljajo za
podobne zvrsti kulturnih programov.
3. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– izvajalci programov kulturnih društev, ki
imajo sedež na območju Občine Divača,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
uresničitev načrtovanih aktivnosti na področju
kulture,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot to
določa Zakon o društvih,
– dejavnost opravljajo na neprofitni osnovi,
– poslujejo v skladu z zakonskimi predpisi
in statutom.
4. Predmet sofinanciranja so programi
kulturnih društev v letu 2007.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača, pri referentu za kulturo v času
uradnih ur (objavljeni pa so tudi na spletni
strani http://www.divaca.si). Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na tel.
05/731-09-37, Nataša Macarol.
6. Dostava vlog
Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Kultura
2007« osebno ali po pošti do 23. 4. 2007 do
12. ure na naslov: Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku petnajstih dni od poteka roka za vložitev
vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v petih dneh
po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Št. 122-32/2007
Ob-7713/07
Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l.
RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št.
100/05 – UPB1), 3. odstavka 27. člena Zakona o Rdečem križu (Ur. l. RS, št. 7/93), Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna
RS (Ur. l. RS, št. 13/06), Odloka o proračunu
občine Litija za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 20/07)
in 34. člena Statuta Občine Litija (Ur. l. RS, št.
18/04, 33/06 in 139/06) objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov/projektov s področja
socialnih, humanitarnih, zdravstvenih
in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti
invalidskih organizacij v Občini Litija v
letu 2007
1. Predmet javnega razpisa in javnega
poziva
1.1 Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov s področja socialnih,
humanitarnih, zdravstvenih in mladinskih dejavnosti ter dejavnosti invalidskih organizacij
v Občini Litija v letu 2007, in sicer:
– programov/projektov s področja socialnih in zdravstvenih dejavnosti, ki so namenjene krepitvi zdravja, preprečevanju po-
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slabšanja socialnega položaja, preprečevanju
poslabšanja zdravstvenega in psihosocialnega stanja, ustvarjanju možnosti za čimbolj
kakovostno in samostojno življenje oseb s
dolgotrajnimi okvarami in boleznimi,
– preventivnih programov/projektov za
preprečevanje različnih oblik zasvojenosti,
– programov/projektov za aktivno pre
življanje prostega časa otrok in mladih do
29 let,
– programov/projektov za starejše in za
kakovostnejše preživljanje tretjega življenjskega obdobja ter skrbi za zmanjšanje socialne izključenosti starih,
– projektov obeležitve društvenih obletnic
izvajalcev predmetnih dejavnosti.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
Programi in projekti, za katere so predlagatelji z enako vsebino že kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih razpisov ali proračunskih virov Občine Litija, se ne bodo upoštevali
pri razdelitvi sredstev na tem razpisu.
1.2. Predmet javnega poziva
Predmet javnega poziva je sofinanciranje
delovanja lokalne humanitarne organizacije
– Območnega združenja Rdečega križa Litija na področjih izven javnega pooblastila po
zakonu, kot so:
– krožki RK po šolah,
– organizacija prve pomoči v 8. razredih
OŠ,
– socialna dejavnost za posameznike in
družine,
– zbiranje uporabnih materialnih dobrin,
– izvajanje programov za tretje življenjsko
obdobje (razne delavnice, krožki, predavanja,
srečanja…),
– preventivna in zdravstveno-vzgojna dejavnost (predavanja in promocija zdravega
načina življenja).
2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji:
2.1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem razpisu:
Na javnem razpisu lahko sodelujejo pravne ali fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje
osnovne pogoje:
– da opravljajo dejavnosti s predmetnega
področja in da imajo ustrezno registracijo v
skladu z veljavno zakonodajo najmanj že eno
leto pred objavo tega razpisa,
– da imajo sedež ali sedež enote v Občini
Litija oziroma ne glede na sedež, če je program dela zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Litija in lahko izkažejo, da
so njihovi člani tudi občani Občine Litija,
– da bo program oziroma projekt izveden
v letu 2007,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti, navedenih v prijavi,
– da svojo dejavnost izvajajo na neprofitni ravni,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
plačani članarini in ostalo dokumentacijo kot
določajo predpisi o društvih (velja za društva
in zveze društev).
Ne glede na zgoraj navedeno, se na ta
razpis za sofinanciranje programov/projektov
s področja predmetnih dejavnosti ne morejo
prijaviti javni zavodi, ki so posredni uporabniki
proračuna Občine Litija, izjemoma zavodov,
ki so ustanovljeni za področje mladinskih dejavnosti.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji
prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje člane

oziroma uporabnike tudi iz območja Občine
Litija ter način njihove vključitve v program
dela.
2.2. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji na javnem pozivu: na javnem pozivu
lahko sodeluje pravna oseba Območno združenje RK Litija, ustanovljena na podlagi zakona, krajevne organizacija RK Litija (KORK-i),
ki niso samostojne pravne osebe, pa samo
na podlagi podanega pooblastila Območnega
združenja RK Litija.
3. Okvirna višina sredstev
Višina razpisanih sredstev znaša 43.000
EUR, v skladu s prijavami in merili pa se
bodo razdelila na naslednja področja javnega razpisa:
a) programi/projekti invalidskih organizacij
v višini 3.400 EUR,
b) programi/projekti za aktivno preživljanje
prostega časa mladih do 29 let ter programi
za preprečevanje odvisnosti od drog in škodljivih vplivov okolja v višini 5.500 EUR,
c) programi/projekti za starejše in kakovostnejše preživljanje tretjega življenjskega
obdobja ter skrbi za zmanjšanje socialne izključenosti starih v višini 4.000 EUR,
d) projekti obeležitve društvenih obletnic
izvajalcev dejavnosti, ki so predmet tega razpisa v višini 850 EUR,
e) ostali preventivni in humanitarni programi iz tega razpisa v višini 6.300 EUR;
in javnega poziva:
za programe/projekte Območnega združenja Rdečega križa Litija v višini 22.950 EUR.
4. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov:
4.1. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet javnega razpisa:
V proračunu zagotovljena sredstva so za
programe/projekte navedene pod 3.b,c,d za
programe/projekte namenjena izključno izvajalcem s sedežem ali sedežem enote na območju Občine Litija, za programe in projekte,
navedene pod točko 3a) in 3e) pa se bodo
razdelila med izvajalce predmetnih dejavnosti
po naslednjem sistemu:
– prva skupina – 90% proračunskih sredstev je namenjenih izvajalcem, ki imajo sedež
ali sedež enote v Občini Litija,
– druga skupina – 10% proračunskih sredstev je namenjenih izvajalcem, ki nimajo sedeža ali sedeža enote v Občini Litija, če le-ti
s programom dela dokažejo, da le-ta aktivno
vključuje občane Občine Litija.
V primeru, da za izvajanje določene dejavnosti ni prijavljenih izvajalcev, ki imajo sedež
ali sedež enote izven Občine Litija, se lahko
sredstva iz druge skupine namenijo za sofinanciranje sredstev prve skupine.
Merila in kriteriji za vrednotenje programov/projektov pa so enaki za obe skupini:
a) obseg dejavnosti izvajalca (število vseh
programov, ki jih redno ali občasno izvaja)
– do 20 točk,
b) vsebina (cilj oziroma namen) programa/projekta – do 40 točk,
– jasnost postavljenih ciljev, ki izhajajo iz
potreb uporabnikov in so v javnem interesu
Občine Litija – do 10 točk,
– nedvomna opredelitev uporabnikov- ciljne skupine – do 10 točk,
– jasno opredeljeni viri financiranja – do
10 točk,
– jasno opredeljeni stroški – do 10 točk,
c) trajanje programa/projekta – do 10
točk,
d) število članov iz občine – do 10 točk,
e) delež lastnih oziroma ostalih neproračunskih sredstev v finančni konstrukciji
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predlaganega programa/projekta – do 20
točk.
Vrednost točke je odvisna od števila prijav
na posamezno področje in višino razpisanih
sredstev za ta namen, programi, ki ne bodo
prejeli vsaj 30% možnih točk, se v letu 2007
ne bodo sofinancirali iz proračunskih sredstev, ki so predmet tega razpisa.
4.2. Merila in kriteriji za izbor programov/projektov, ki so predmet javnega poziva
Sredstva, ki so predmet javnega poziva,
so namenjena kritju stroškov enega zaposlenega, materialnih in obratovalnih stroškov
ter stroškov, ki nastajajo v zvezi z izvedbo
programov/projektov, ki jih bo OZ RK Litija
izvedlo v letu 2007 na območju občine Litija
in niso programi, ki jih lokalne organizacije
RKS izvajajo kot javno pooblastilo v skladu
z zakonom.
Ostala merila in kriteriji so navedeni in
podrobneje razčlenjeni v razpisni dokumentaciji.
5. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
morajo biti porabljena v letu 2007 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
6. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati do torka, 17. 4. 2007, osebno v tajništvo
Občine Litija, soba 44, do 12. ure ali po pošti
kot priporočeno pošiljko najpozneje do 16. 4.
2007 (datum poštnega žiga) na naslov: Občina Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – vloga za sofinanciranje humanitarnih dejavnosti v letu
2007«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki
bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
7. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis bo izvedla pristojna komisija
18. 4. 2007 in ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi
predlogov. Kolikor v roku 8 dni po prejemu
poziva pozvani predlagatelji svoje prijave ne
bodo ustrezno dopolnili, bo predlog izločen
kot nepopolna prijava.
8. Izid razpisa
Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 po odpiranju predlogov. Izbrani predlagatelji programa bodo prejeli sklep o
izboru programov/projektov, ki se bodo sofinancirali iz proračuna Občine Litija, in bodo
hkrati pozvani k podpisu pogodbe.
Kolikor se izbrani predlagatelj v roku 8 dni
od prejema poziva k podpisu pogodbe nanj
ne bo odzval, se bo štelo, da je umaknil svojo
prijavo oziroma vlogo za pridobitev sredstev
ter odstopil od zahteve po sofinanciranju izbranega programa/projekta.
9. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Litija, Oddelku za družbene dejavnosti (soba
52 ali 50) ali jo pridobijo na spletnih straneh,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na Občini Litija, Oddelek za družbene
dejavnosti, soba 52 ali 50, tel. 01/896-34-38.
Občina Litija
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Javne dražbe
Ob-7691/07
Popravek
V javni dražbi za prodajo nepremičnin,
naročnika Telekom Slovenije d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, objavljeni v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007,
Ob-6800/07, se v točki II. Pravila javne dražbe, v šesti alinei št. TRR Telekoma Slovenije
d.d. pravilno glasi: SI56 0310 0100 6235
420.
Uredništvo
Št. 1/2-391/07
Ob-7583/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu premičnin: stari litoželezni zavornjaki
– siva litina.
Lokacija: različna skladišča po Sloveniji.
Predmet prodaje: 400.000 kg starih litoželeznih zavornjakov.
Vrednost predmeta prodaje znaša 52.000
EUR + 20% davka na dodano vrednost.
Zainteresirani ponudniki so v 9 dneh po
objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje nabave,
prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s
predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 15 dneh po objavi vabila predložiti
svoje ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo
opravljeno dne 11. 4. 2007.
Informacije na tel. 01/291-44-39 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
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Razpisi delovnih mest
Št. 181-31/2007/1
Ob-7446/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Služba Vlade Republike Slovenije
za lokalno samoupravo in regionalno politiko
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
podsekretar (šifra DM 1022) v Službi
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Sektorju za
kohezijski sklad.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem;
– najmanj 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;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
praktičnimi izkušnjami na področju evropske
kohezijske politike predvsem:
– poznavanje zakonodaje EU, ki ureja
delovanje Kohezijskega sklada,
– poznavanje sistema izvajanje kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji,
– izkušnje pri poročanju o izvajanju projektov kohezijskega sklada EU.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
službe,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,

– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– neposredna pomoč pri vodenju pridobivanja sredstev in delovanja kohezijskega
sklada,
– neposredna pomoč pri opravljanju naloge organa upravljanja in izvajanje nadzora
spremljanja in vrednotenja projektov,
– postavitev, izvajanje in koordinacija sistema rednega poročanja o poteku in učinkih
projektov kohezijskega sklada,
– izvajanje strokovnih nalog za delovanje
nadzornega odbora.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o izpolnjevanju pogoja delovnih
izkušenj z opisom delovnih izkušenj, iz katerega je razvidno izpolnjevanje tega,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja osnovnega 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 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 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 Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28,
Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/2004, 57/2005 in 10/2006) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj št.: 181-31/2007, za delovno mesto
podsekretar, šifra 1022« 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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.

Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.svlr@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 Bojana Kovač, elektronski naslov: bojana.kovac@gov.si, tel. 01/478-37-73, informacije o delovnem področju pa Dražen Levojević,
elektronski naslov: drazen.levojevic@gov.si,
tel. 01/308-31-45.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Služba Vlade za lokalno samoupravno
in regionalno politiko
Št. 80/07
Ob-7452/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02 s spremembami in dopolnitvami) Služba Vlade RS
za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a,
Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
svetovalec (m/ž) v Sektorju za upravljanje z dokumenti v Službi Vlade RS za
evropske zadeve.
Delovno mesto svetovalca v Sektorju za
upravljanje z dokumenti v Službi Vlade RS
za evropske zadeve je uradniško delovno
mesto. Izbrani kandidat bo opravljal delo za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba, smer francoščina;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj, pri čemer se predpisane delovne
izkušnje za kandidate z univerzitetno izobrazbo za nazive osme stopnje skrajšajo
na 7 mesecev;
– 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
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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:
– ki so se dodatno usposabljali na področju politologije,
– z znanjem s področja delovanja državne uprave ter s področja institucij in postopkov odločanja v Evropski uniji,
– s poznavanjem delovanja EU portala/rokovanja z dokumenti Sveta EU,
– z dobrim poznavanjem slovenskega
pravopisa in izkušnjami z lektoriranjem,
– z dobrim poznavanjem dela z računalnikom (programski jeziki, ki jih uporablja
državna uprava),
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Kratek opis dela:
– 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 stopnje 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 vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Službi Vlade RS za
evropske 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 ji je pridobil.
Nepopolne prijave ter prijave, iz katerih
izhaja neizpolnjevanje natečajnih pogojev,
se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku
za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec v Sektorju za upravljanje z dokumenti, številka 110-7/2007« na naslov: Služba Vlade RS za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a, 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.svez@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
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postopku bo objavljeno tudi na spletnih straneh Službe Vlade RS za evropske zadeve:
http://www.svez.gov.si/si/zaposlovanje/zaposlovanje_v_svez/.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Službe Vlade RS
za evropske zadeve, Gregorčičeva 25-25a,
Ljubljana.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure na
tel. 01/782-48-3 (Ksenija Dremelj).
Služba Vlade RS za evropske zadeve
Ob-7454/07
Na podlagi 56. in 57. člena Zakona o socialnem varstvu (Ur.l. št. 3/07) in 34. člena
Statuta Doma počitka Mengeš, Svet Doma
počitka Mengeš razpisuje mesto
direktorja m/ž.
1. Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki so določeni z zakonom, izpolnjevati
še naslednje pogoje:
– visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo skladno s 56. in 57. členom Zakona
o socialnem varstvu (Ur. l. RS, št. 3/07),
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju dejavnosti socialnega varstva,
– 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
Republike Slovenije za splošno izobraževanje.
2. Mandat direktorja traja 5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjem delu in
kratkim življenjepisom naj kandidati pošljejo
v 8 dneh po objavi v Uradnem listu RS, v
zaprti kuverti na naslov: Svet Doma počitka
Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš s pripisom »razpis za direktorja«.
Nepopolnih ali prepozno prispelih vlog
Svet ne bo obravnaval.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30
dneh od dneva, ko bo Svet zavoda opravil
izbiro.
Svet Doma počitka Mengeš
Št. 100-0003/2007
Ob-7455/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št.
56/02, 32/06-UPB2, 62/06, 68/06, 131/06)
objavljamo javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec za varstvo okolja, urejanje
prostora in gospodarske javne službe v
občinski upravi Občine Žirovnica.
Za delovno mesto je določeno, da se
naloge opravljajo v uradniškem nazivu svetovalec I., II. ali III.
Opis del in nalog:
– izvajanje strokovno tehničnih nalog s
področja varstva okolja, gospodarskih javnih
služb in infrastrukture ter urejanja prostora,
– upravljanja s stavbnimi zemljišči in drugim premoženjem s področja dela v lasti
občine, prometa, stanovanjskega gospodarstva,
– vodenje manj zahtevnih upravnih postopkov s področja dela,

– priprava in spremljanje operativnih
programov izvajanja gospodarskih javnih
služb,
– skrb za baze podatkov, kataster gospodarske javne infrastrukture,
– samostojno opravljanje drugih nalog
po nalogu ali pooblastilu župana ali direktorja OU.
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, morajo kandidati
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene, geodetske, arhitekturne, komunalne ali druge sorodne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
oziroma tretjino manj, če ima kandidat univerzitetno izobrazbo, visoko strokovno izobrazbo z magisterijem znanosti ali doktoratom znanosti,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika (angleški ali nemški),
– znanje dela z računalnikom in poznavanje računalniških programov za geografsko informacijski sistem.
Od kandidata se pričakuje, da ima sposobnost za delo z ljudmi in pripravljenost za
teamsko delo.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen državni izpit iz javne
uprave. V primeru, da izbrani kandidat nima
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, ga predstojnik lahko imenuje v naziv pod
pogojem, da navedeni pogoj izpolni v roku
enega leta od dneva sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– 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 Žirovnica pridobitev podatkov iz 3., 4. in 5. 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.
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Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu na položaju se opravlja v prostorih občinske uprave Občine Žirovnica,
Breznica 3, 4274 Žirovnica.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave v 15
dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo na naslov: Občina Žirovnica, Breznica 3, 4274 Žirovnica,
v zaprti ovojnici z označbo » za javni natečaj
za prosto uradniško delovno mesto svetovalca za varstvo okolja« ali na elektronski
naslov: obcina@zirovnica.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 Žirovnica, www.zirovnica.si.
Občina Žirovnica bo obravnavala samo
pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/580-91-00
ali 04/580-91-02 (Bernarda Resman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Občina Žirovnica
Št. 100-1/2007
Ob-7456/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 – UPB
2) Občina Sveti Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol, objavlja
javni natečaj za zaposlitev
pripravnika za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave v
Občinski upravi Občine Sveti Jurij v Slovenskih goricah.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– 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.
Okvirna vsebina dela:
– vodenje poslovnih knjig,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k računovodskim izkazom,
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje gradiv z računovodsko – knjigovodsko-finančnega področja,
– sprotno informiranje in priprava podatkov o porabi proračunskih sredstev (priprava in spremljanje izvrševanja proračuna),
– evidentiranje premoženja občine ter izvajanje in vodenje inventur.
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 pridob
ljena oziroma fotokopija diplome,
2. izjavo kandidata:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
3. Izjavo kandidata, da se za namen tega
natečaja dovoljuje Občini Sv. Jurij v Slov.
goricah pridobitev podatkov 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 ih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjeno delovno razmerje
za določen čas 10 mesecev s polnim delovnim časom. Kandidat se bo usposabljal za
samostojno opravljanje dela na uradniškem
delovnem mestu svetovalec.
Izbrani kandidat bo delo opravlja v prostorih Občine Sv. Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223 Jurovski Dol.
Formalno nepopolne vloge se v skladu z
24. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega mesta v organih državne uprave
in pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »javni natečaj – pripravnik« na naslov Občina Sveti
Jurij v Slov. goricah, Jurovski Dol 70/b, 2223
Jurovski Dol, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Medobčinskem uradnem vestniku. Prijava
šteje za pravočasno, če je oddana na pošto
priporočeno najkasneje zadnji dan roka za
prijavo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od poteka roka za
prijavo na natečaj.
Splošne informacije o izvedbi javnega
natečaja daje Samo Kristl, tel. 02/720-52-38
ali 041/327-011.
Občina Sveti Jurij v Slovenskih goricah
Št. 129/07
Ob-7491/07
Svet Glasbene šole Grosuplje, Partizanska c. 5, 1290 Grosuplje, razpisuje delovno
mesto
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. 16/07,
UPB5 – uradno prečiščeno besedilo).
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 dne, 1. 9.
2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah,
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kratkim življenjepisom), pošljite v 8 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet Glasbene
šole Grosuplje, Partizanska cesta 5, 1290
Grosuplje z oznako “Prijava za razpis za
ravnatelja”.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Glasbena šola Grosuplje
Št. 3/2007/39
Ob-7495/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2; v nadaljevanju: ZJU) Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska 22, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
notranji revizor – svetnik v pravosodju (vodja)
– 1 mesto v Notranjerevizijski službi na
Vrhovnem državnem tožilstvu RS.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem ekonomske ali pravne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– izpit za državnega notranjega revizorja ali preizkušenega državnega notranjega
revizorja,
– državni izpit iz javne uprave,
– izpit iz državnotožilskega reda,
– 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 pregana 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 skklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot strokovne
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 ZJU,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja. Izpit iz državnotožilskega reda bo moral izbrani kandidat ravno
tako opraviti v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje službe za notranjo revizijo,
– priprava strokovnih in drugih organizacijskih gradiv ter navodil službe,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
revidiranja,
– dolgoročno načrtovanje revizij,
– določitev revizijskih tehnik in metod
vzorčenja,
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– določanje revizijskih ciljev,
– svetovanje vodstvu glede poslovanja
državnih tožilstev in drugo.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter elto
in ustanova, na kateri je izobrazba pridobljena,
2. izjavo o opravljenem izpitu za državnega revizorja ali preizkušenega državnega
notranjega revizorja,
3. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
4. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
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 Vrhovnemu državnemu tožilstvu RS, ki objavlja javni natečaj,
pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne
evidence,
7. pisno izjavo, dao soglaša s tem, da
se bo zanj v primeru, da bo izbran, opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06 - UPB2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu notranji revizor-svetnik v pravosodju
(vodja) opravljal v nazivu svetnik v pravosodju II z možnostjo napredovanja v naziv
svetnik v pravosodju I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom
in šestmesečnim poskusnim delom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Vrhovnega državnega tožilstva RS v Ljubljani, na
Dunajski cesti 22.
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« na naslov: Vrhovno državno tožilstvo RS, Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana in
sicer do 5. aprila 2007 (zadnji dan oddaje
na pošti).
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: DTRS@dt-rs.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
Vrhovnega državnega tožilstva RS (www.dtrs.si).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje vodja skupne službe za kadrovske zadeve na Vrhovnem državnem tožilstvu RS,
tel. 01/434-19-28.
Vrhovno državno tožilstvo RS
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Št. 3/07
Ob-7498/07
Svet zavoda Osnovne šole Ljubno ob
Savinji, Cesta v Rastke 10, 3333 Ljubno ob
Savinji, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
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 – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo in 129/06).
Kandidati/-ke morajo imeti pedagoške,
vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za pet let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda), o dosedanjih delovnih izkušnjah
in s kratkim življenjepisom pošljite v osmih
dneh po objavi razpisa, na naslov: Svet zavoda OŠ Ljubno ob Savinji, Cesta v Rastke
10, 3333 Ljubno ob Savinji, s pripisom za
razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Ljubno ob Savinji
Št. 36/07
Ob-7510/07
Na podlagi 56. in prvega odstavka 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 - uradno prečiščeno besedilo)
objavlja Upravna enota Cerknica javni natečaj za zaposlitev
pripravnika - svetovalca.
Pripravnik se bo usposabljal za samostojno opravljanje upravnih nalog in za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo
družboslovne smeri,
– aktivno morajo obvladati uradni jezik,
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. 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,
2. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in 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,
3. Izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Upravni

enoti Cerknica pridobitev podatkov iz 2. točke iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo
10 mesecev s polnim delovnim časom. Delo
bo opravljal v prostorih Upravne enote Cerknica, Cesta 4. maja 24, 1380 Cerknica.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Cerknica, Cesta
4. maja 24, 1380 Cerknica, v zaprti ovojnici
z označbo »za javni natečaj-pripravnik«, in
sicer v roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Prijava
se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na
naslov: ue.cerknica@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom. V izbirni postopek se ne uvrsti
kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali iz
njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje natečajnih pogojev.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletni strani
Upravne enote Cerknica. Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna kadrovska služba, tel. 01/707-13-00.
Upravna enota Cerknica
Št. 110-163/2006-1401
Ob-7512/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Ilirska Bistrica objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji referent pri Upravni enoti Ilirska
Bistrica, v oddelku za okolje in prostor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– višja strokovna izobrazba, upravne,
agronomske ali ekonomske smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– 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 strokovne
izobrazbe.
Delovno področje:
– vodenje postopka za odobritev pravnega posla,
– vodenje postopka za izdajo odločb o
izpolnjevanju pogojev, da se fizična oseba
šteje za kmeta,
– vodenje registra o statusu kmeta,
– naloge v zvezi s ponudbo za prodajo
kmetijskega zemljišča,
– preverjanje izpolnjevanja pogojev za
zaščitene kmetije,
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– vodenje upravnega postopka za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji z
vnosom v aplikacijo,
– vodenje registra agrarnih skupnosti,
– izvajanje programa e-VEM za samostojne podjetnike: prijava za priglasitev samostojnega podjetnika; prijava za vpis spremembe podatkov samostojnega podjetnika;
prijava za odjavo samostojnega podjetnika,
– nadomeščanje sodelavke pri naslednjih nalogah:
– ugotavljanje pogojev za opravljanje gostinske dejavnosti v gostinskih obratih ali
izven poslovnega prostora,
– vodenje registra turističnih sob in prenočitvenih zmogljivosti – kategorizacija – na
območju upravne enote,
– izdaja potrdil za opravljanje osebnega
dopolnilnega dela,
– druge naloge.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je 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 Ilirska
Bistrica pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji referent opravljal v nazivu višji referent III z možnostjo napredovanja v
naziv višji referent II oziroma I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Upravne enote Ilirska Bistrica, Bazoviška 14
in 18, 6250 Ilirska Bistrica.
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 prosto uradniško delovno mesto
višji referent, šifra: »17« na naslov: Upravna
enota Ilirska Bistrica, Bazoviška 14, in sicer
v roku 8 dni po objavi na spletni strani Ministrstva za javno upravo in Uradnem listu
RS. Rok za vlaganje prijav na javni natečaj
prične teči naslednji dan po objavi besedila. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.ilirskabistrica@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 spletni strani
Upravne enote Ilirska Bistrica.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje kadrovska služba upravne enote.
Upravna enota Ilirska Bistrica
Ob-7525/07
Na podlagi 56. člena in prvega odstavka
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB2) Občina Nazarje
objavlja javni natečaj za zasedbo delovnega
mesta na položaju
direktor občinske uprave v Občini
Nazarje, ki se opravlja v nazivu podsekretar.
Delovno mesto na položaju se razpisuje
za določen čas mandata 5 let.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava mora
kandidat/kandidatka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, pravne, naravoslovne ali tehnične
smeri;
– da ima najmanj 8 let delovnih izkušenj;
– da ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave);
– da aktivno obvlada uradni jezik;
– ne sme biti pravnomočno obsojen/a
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne sme biti
obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– ne sme biti v kazenskem postopku zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alineje.
K prijavi naj kandidati/kandidatke priložijo naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu,
– izjavo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev,
– izjavo o tem, da zoper kandidata ni
sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnjega odstavka.
Kandidat, ki nima ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, ga mora
opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na delovnem mestu uradnika na položaju – direktorja občinske uprave, v nazivu podsekretar,
v prostorih Občine Nazarje.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Občina Nazarje, Savinjska cesta
4, Nazarje, v roku 8 dni od dneva objave v
Uradnem listu RS, z oznako »javni razpis
– direktor občinske uprave«. Kandidati bodo
o izbiri pisno obveščeni v roku 60 dni od
dneva objave razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. O izbiri uradnika na položaju
bo izdana upravna odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso bili izbrani.
Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določen čas – za trajanje mandata 5 let, s polnim delovnim časom.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna Jožefa Ribežl, zaposlena v občinski upravi Občine Nazarje, tel.
03/839-16-00.
Občina Nazarje
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Št. 01-57/3-2007
Ob-7528/07
Na podlagi 29. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in 30. člena Statuta Javnega zavoda Psihiatrična bolnišnica Ormož,
je svet zavoda Javnega zavoda Psihiatrična
bolnišnica Ormož, Ptujska cesta 33, 2270
Ormož, sprejel sklep o izvedbi razpisnega
postopka za imenovanje
direktorja/ice zavoda.
1. Poleg splošnih pogojev, določenih z
zakonom, mora kandidat/ka izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– da ima univerzitetno izobrazbo, ustrezne zdravstvene smeri s področja dela zavoda,
– da ima najmanj 5 let delovnih izkušenj
v zdravstveni dejavnosti,
– da ima organizacijska, poslovna in
upravljalska znanja.
2. Organizacijska, poslovna in upravljalska znanja se bodo ugotavljala na podlagi
pripravljenega programa dela in razvoja zavoda, ki ga kandidat priloži k vlogi na razpis
in ga predstavi na seji sveta zavoda.
3. Rok za prijavo je 15 dni.
4. Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo v tajništvo zavoda v zaprti kuverti, s pripisom »za razpis
direktorja/ice zavoda«.
5. Svet zavoda bo imenoval direktorja/ico
zavoda s soglasjem Vlade Republike Slovenije za mandatno dobo štirih let.
6. Nastop dela je mogoč po izdaji soglasja Vlade Republike Slovenije.
7. Prijavljeni kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Svet zavoda Psihiatrične bolnišnice
Ormož
Št. 1100-12/2007/3
Ob-7541/07
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
pod šifro 2281 – podsekretar (m/ž) v
Kabinetu ministra (št. 1100-12/2007).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem družboslovne, pedagoške ali pravne
smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki zelo dobro poznajo problematiko na področju vzgoje in izobraževanja, kakor tudi
oblikovanje politik (policy making) na tem
področju. Od kandidatov pričakujemo strokovno uveljavljenost oziroma reference na
področju vzgoje in izobraževanja.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
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oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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.
Okvirna vsebina dela:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
kabineta,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
Prijava mora vsebovati:
1. 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,
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, kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za šolstvo in šport pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence in podatkov iz
uradnih evidenc drugih organov, za potrebe tega natečajnega postopka na podlagi
139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku.
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, in morebitne
reference na področju vzgoje in izobraževanja.
Delovno mesto podsekretar je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
na tem delovnem mestu naloge opravljal(a)
v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih uradnih
prostorih, kjer organ opravlja svoje naloge.
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
podsekretar, št. 1100-12/2007«, na naslov:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ministrstvo za šolstvo in šport, Oddelek za
kadrovske zadeve, Kotnikova 38, Ljubljana.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi
javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mss@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Jožica Šeme, informacije o delovnem področju pa daje Boštjan E.
Kolarič, tel. 01/478-43-69.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1100-9/2007/3
Ob-7542/07
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova
38, Ljubljana, objavlja v skladu z 58. členom
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
pod šifro 2279 – svetovalec (m/ž) v
Službi za razvoj kadrov v šolstvu (št.
1100-9/2007).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali druge ustrezne družboslovne smeri;
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj;
– 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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati s
poznavanjem področja izvajanja upravnih
postopkov in upravnih storitev.
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.
Okvirna vsebina dela:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,

– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji.
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, kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu
za šolstvo in šport pridobitev podatkov iz 3.
točke iz uradne evidence oziroma podatkov
iz uradnih evidenc drugih organov, za potrebe tega natečajnega postopka na podlagi
139. člena Zakona o splošnem upravnem
postopku.
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.
Delovno mesto svetovalec je uradniško
delovno mesto. Javni(a) uslužbenec(ka) bo
na tem delovnem mestu naloge opravljal(a)
v nazivu svetovalec III. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo opravljal delo v poslovnih prostorih Ministrstva za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana oziroma v drugih
uradnih prostorih, kjer organ opravlja svoje
naloge.
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 mesto svetovalec, št. 1100-9/2007«, na naslov: Ministrstvo
za šolstvo in šport, Oddelek za kadrovske
zadeve, Kotnikova 38, Ljubljana. Rok za vlaganje prijav je 8 dni po objavi javnega natečaja v Uradnem listu RS in na spletni strani
Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko
prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: gp.mss@gov.si,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 11. ure,
na tel. 01/478-43-95, Jožica Šeme, informacije o delovnem področju pa daje Darinka
Cankar, tel. 01/478-42-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 110-78/2007-31111
Ob-7544/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 3 prosta mesta okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Kranju.
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. 110-79/2007-31111
Ob-7545/07
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 višjega sodnika na
Oddelku za socialne spore Višjega delovnega in socialnega sodišča.
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-7550/07
Na 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2, 62/06 Skl.
US in 131/06 Odl. US), Mestna občina Kranj
objavlja javni natečaj za položajno delovno
mesto
direktorja občinske uprave m/ž v Mestni občini Kranj.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju in se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
uradniško delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
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zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljena strokovna izpita – državni izpit iz javne uprave ter strokovni izpit iz
upravnega postopka. V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit za
imenovanje v naziv, to je državni izpit iz javne uprave, skladno s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. V enakem roku bo moral
opraviti tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
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,
– ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka.
4. izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Mestni občini Kranj pridobiti podatke, navedene v 3.
točki, iz uradnih evidenc. V primeru, da izbrani kandidat s tem ne bo soglašal, jih bo
moral pridobiti in predložiti sam.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas, za dobo petih let, s
polnim delovnim časom, ostalim kandidatom
pa bo vročen sklep o neizbiri.
Izbrani kandidat bo opravljal naslednje
naloge:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
občine,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
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 položajno delovno mesto Direktor
občinske uprave, na naslov: Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, in sicer v
roku 15 dni po objavi v Uradnem listu RS ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
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Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
tatjana.hudobivnik@kranj.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 Tatjana Hudobivnik, univ. dipl.
prav., v.d. direktorice občinske uprave, št.
04/237-31-01.
Mestna občina Kranj
Št. 1101-26/2007/1
Ob-7551/07
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:
višji svetovalec v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 2 leti in 8 mesecev za
univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (v 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,
– 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 (v 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 kadro-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vska 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:
– odgovornost za enotno in pravilno vodenje poslovnih knjig proračunskih uporabnikov (vodenje glavne knjige) vodenje projektnih skupin,
– računovodska kontrola pravilnosti knjigovodske dokumentacije ter knjiženje v poslovne knjige,
– priprava računovodskih izkazov in pojasnil k izkazom za proračunske uporabnike,
odgovornost za pravilnost in resničnost računovodskih izkazov in pojasnil ter odgovornost za sestavo letnega poročila,
– odgovornost za sprotno informiranje
proračunskih uporabnikov o porabi proračunskih sredstev glede na posamezno predpisano vrsto stroška in glede na preobremenitve,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas s poskusnim delom 4 mesecev, s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za
javno računovodstvo v Sektorju za računovodstvo proračunskih uporabnikov, Vojkova
57, v nazivu višji svetovalec III.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v 8 dneh po objavi, na naslov: Ministrstvo za
finance, Kadrovska služba, p.p. 644, 1001
Ljubljana ali na elektronski naslov: gp.mf@
gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Prijave pošljite v zaprti ovojnici z označbo “za javni
natečaj št. 1101-26/2007 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 številko
01/369-63-24 o delovnem področju razpisanega delovnega mesta pa ga. Janc na
tel. 01/369-60-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1102-20/2007/1
Ob-7592/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
pripravnik za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave, v
Sektorju za demografske in socialne statistike.
Usposabljal se bo za samostojno delo na
področju socialnih statistik in klasifikacij.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo organizacijske smeri ali program
sociologije – smer družboslovna informatika;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Delovne naloge za katere se bo usposabljal izbrani kandidat:
– izvajanje raziskovanj s področja socialnih statistik in klasifikacij;
– priprava in analiza različnih podatkovnih baz;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje gradiv s predlogi ukrepov;
– sodelovanje z drugimi organi, institucijami in uporabniki doma in v tujini;
– samostojna priprava analiz, informacij,
poročil in drugih gradiv;
– spremljanje predpisov z delovnega področja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– s poznavanjem statističnih metod;
– z znanjem modeliranja in izgradnje podatkovnih baz;
– z znanjem uporabe računalniških programov: MS Word, MS Excel in MS Access
ter Interneta;
– z višjo stopnjo znanja angleškega jezika;
– s poznavanjem statistik s področja izobraževanja in usposabljanja.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposabljanje ter sposobnost komuniciranja, zanesljivost in natančnost.
Kandidati morajo k prijavi priložiti naslednje izjave:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane stopnje izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– 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;
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
3. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 1. in
2. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bomo po dokončnosti sklepa o izboru sklenili pogodbo
o zaposlitvi za določen čas in sicer za čas
10 mesecev, s polnim delovnim časom ter
možnostjo kasnejše sklenitve delovnega
razmerja za nedoločen čas.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pravice in obveznosti se bodo določile
glede na uradniško delovno mesto svetovalec, ki se lahko opravlja uradniških nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v poslovnih prostorih Statističnega urada Republike Slovenije, Vožarski pot 12 in Parmova
33, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave in nepravočasno prispele prijave se v skladu s prvo
točko 12. člena Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in 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 pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
»1102-14/2007«, na naslov: Statistični urad
Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletnih straneh Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.surs@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi navedb v prijavi, priloženih pisnih izjav oziroma
dokazil in pogovorna s kandidati ter s pisnim
oziroma praktičnim preverjanjem kandidatovega znanja, kolikor bo to potrebno.
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
Statističnega urada Republike Slovenije:
(http:/www.stat.si/DelovnaRazmerja).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Kmet, tel. 01/241-51-20, informacije o delovnem področju pa Tanja Domijan, tel. 01/234-08-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 85/07
Ob-7593/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št.
32/06), župan Občine Poljčane objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za okolje in prostor ter gospodarjenje s premoženjem.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali upravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije,
– 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 katere 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. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
izpita iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– priprava predpisov in drugih oblik gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– strokovna pomoč vsem javnim uslužbencem v občinski upravi,
– zbiranje, evidentiranje, analiziranje podatkov in dokumentacije o predvideni rabi
prostora ter drugih posegih v prostor,
– preverjanje možnosti gradnje na osnovi veljavnih prostorsko izvedbenih nalog,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po
navodilu predstojnika.
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 ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat že
opravil),
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je
kandidat že opravil),
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Poljčane 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.
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Delo na uradniškem delovnem mestu
svetovalec za okolje in prostor ter gospodarjenje s premoženjem se lahko opravlja v
nazivih svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, z označbo:«za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto svetovalec za
okolje in prostor ter gospodarjenje s premoženjem« in sicer v roku 8 dni od objave v
Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje župan Stanislav Kovačič.
Občina Poljčane
Št. 86/07
Ob-7595/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št.
32/06), župan Občine Poljčane objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za družbene dejavnosti,
kmetijstvo in turizem.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
upravne smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije,
– 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 katere 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. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
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Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
izpita iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– priprava predpisov in drugih oblik gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– strokovna pomoč vsem javnim uslužbencem v občinski upravi,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po
navodilu predstojnika.
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 ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat že
opravil),
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je
kandidat že opravil),
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Poljčane 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.
Delo na uradniškem delovnem mestu
svetovalec za družbene dejavnosti, kmetijstvo in turizem se lahko opravlja v nazivih
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Poljčane, Bistriška cesta
65, 2319 Poljčane.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
z označbo:«za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za družbene dejavnosti, kmetijstvo in turizem« in sicer
v roku 8 dni od objave v Uradnem listu RS
ter na spletni strani Ministrstva pristojnega
za upravo.
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Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje župan Stanislav Kovačič.
Občina Poljčane
Št. 87/07
Ob-7596/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št.
32/06), župan Občine Poljčane objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za premoženjsko pravne in
kadrovske zadeve.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije,
– 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 katere 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 magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v
skladu s prvim odstavkom 89. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
izpita iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– opravlja strokovne in organizacijske
naloge,
– priprava predpisov in drugih oblik gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– strokovna pomoč vsem javnim uslužbencem v občinski upravi,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,

– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po
navodilu predstojnika.
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 ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat že
opravil),
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je
kandidat že opravil),
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Poljčane 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.
Delo na uradniškem delovnem mestu
svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve se lahko opravlja v nazivih svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občine Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319
Poljčane.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane, z označbo:«za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne in kadrovske zadeve« in
sicer v roku 8 dni od objave v Uradnem listu
RS ter na spletni strani Ministrstva pristojnega za upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje župan Stanislav Kovačič.
Občina Poljčane
Št. 88/07
Ob-7597/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB1, Ur. l. RS, št.
32/06), župan Občine Poljčane objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za finance in računovod
stvo.
Poleg splošnih pogojev, ki jih določajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
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– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vozniški izpit B kategorije,
– 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 katere 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. členom Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Na delovno mesto lahko kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
izpita iz upravnega postopka, pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
navedeni izpit opravile v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– priprava predpisov in drugih oblik gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– strokovna pomoč vsem javnim uslužbencem v občinski upravi,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravlja druge naloge, ki po svoji naravi spadajo v to področje ter druge naloge po
navodilu predstojnika.
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 ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (v kolikor ga je kandidat že
opravil),

5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (v kolikor ga je
kandidat že opravil),
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Poljčane 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.
Delo na uradniškem delovnem mestu svetovalec za finance in računovodstvo se lahko
opravlja v nazivih svetovalec III, svetovalec
II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom in 5-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Poljčane,
Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne
uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS,
št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Poljčane, Bistriška cesta 65, 2319 Poljčane,
z označbo:«za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec za finance
in računovodstvo« in sicer v roku 8 dni od
objave v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva pristojnega za upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje župan Stanislav Kovačič.
Občina Poljčane
Št. 6217-07-000029
Ob-7599/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Koper, Trg Brolo 4, 6000
Koper, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
svetovalec v Upravni enoti Koper, na
Oddelku za upravne notranje zadeve in
delo, vojne invalide, vojne veterane in žrtve vojnega nasilja – v Referatu za osebna stanja in migracije, ki se opravlja v
nazivu svetovalec III, II in I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– znanje uradnega jezika,
– znanje jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni,
– 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
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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 internih 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 enostavnih in
zahtevnih upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava za delovno mesto 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 opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
4. izjavo o znanju jezika italijanske narodne skupnosti na nižji ravni, iz katere
mora biti razvidna raven znanja ter leto in
ustanova oziroma izjavo o zaključenem
najmanj osnovnošolskem izobraževanju,
opravljenem na območju kjer živi narodna
skupnost,
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 Upravni enoti Koper
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 opravljal v nazivu svetovalec III z
možnostjo napredovanja v naziv II in I. Z izbranimi kandidati bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidati bodo delo opravljali
v prostorih Upravne enote Koper, Trg Brolo
4, Koper.
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.
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Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka 110-25/2007« na naslov: Republika Slovenija, Upravna enota
Koper, Trg Brolo 4, 6000 Koper, 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.koper@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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Elida Horvatič, tel. 05/663-76-48.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške
in ženske.
Upravna enota Koper
Ob-7601/07
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– UPB), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarja Srečka Gabrila iz Žalca razpisuje:
eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarju Srečku Gabrilu iz Žalca.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški državni
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-7603/07
Knjižnica Sevnica, Svet zavoda, Trg svobode 10, Sevnica, na podlagi 32./1 člena
Statuta Javnega zavoda Knjižnica Sevnica
objavlja javni razpis za delovno mesto
direktorja/direktorice Knjižnice Sevnica.
Kandidati/kandidatke morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba družboslovne ali humanistične smeri in opravljen
bibliotekarski izpit,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju knjižničarstva, kulture ali izobraževanja na vodilnih ali vodstvenih delih,
– aktivno obvladanje slovenskega je
zika,
– izkazovanje znanja tujega jezika.
Ob prijavi na javni razpis mora kandidat/kandidatka za direktorja priložiti program
razvoja knjižnice za mandatno obdobje petih let.
Direktor/direktorica Knjižnice Sevnica bo
imenovan/-a za mandatno dobo 5 let.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju pogojev v zaprti ovojnici z označbo
»Ne odpiraj – javni razpis za direktorja/direktorico Knjižnice Sevnica« na naslov: Svet

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Knjižnice Sevnica, Knjižnica Sevnica, Trg
svobode 10, 8290 Sevnica, v 15 dneh po
objavi tega razpisa.
Kandidati/kandidatke bodo o izboru obveščeni v 8 dneh po opravljeni izbiri.
Knjižnica Sevnica
Št. 102-04-68/03
Ob-7653/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU
– UPB2) Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
svetovalca za področje cestne dejavnosti v Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
prometne smeri – diplomirani inženirji prometa;
– najmanj tri leta in sedem 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 sedem mescev v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje strokovno-tehničnih in razvojnih nalog ter načrtovanje na področju
gradbene in cestne dejavnosti ter priprava
predlogov predpisov s tega področja,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih gradiv,
– izvajanje postopkov javnih naročil s
področja dejavnosti, priprava razpisne dokumentacije, analiz in poročil s področja
javnih naročil,
– priprava programov s področja komunalne dejavnosti in sodelovanje pri pripravi
predpisov,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Ptuj pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
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 za področje cestne dejavnosti 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 s štirimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Mestne občine Ptuj, Mestni trg 1,
Ptuj, na Oddelku za gospodarsko infrastrukturo in okolje.
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 prosto uradniško delovno mesto
svetovalca za področje cestne dejavnosti«
na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Martin Kukovič na tel. 02/748-29-82.
Mestna občina Ptuj
Št. 110-155/2006-13
Ob-7654/07
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec za mednarodnopravne in
evropske zadeve (m/ž) – 2 delovni mesti v
Sekretariatu generalnega sekretarja (Pravni
službi), Oddelku za evropske in mednarodnopravne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
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– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev z univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti osebe z dvojnim državljanstvom;
– 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 nato,
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 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.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/2006 – UPB2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »tajno«, za dostop do tajnih podatkov
NATO-zaupno, za dostop do tajnih podatkov
EU-zaupno, v kolikor kandidat dovoljenj še
nima, ter varnostno preverjanje v skladu s
35. členom Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št.
103/04 – uradno prečiščeno besedilo).
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 upravnih nalog podobne zahtevnosti na mednarodno pravnem
področju,
– vodenje evidenc mednarodnih aktov z
delovnega področja službe.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– nima dvojnega državljanstva,
– 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 obrambo
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – UPB2), v kolikor kandidat ustreznega dovoljenja še nima,
6. pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje
skladno s 35. členom Zakona o obrambi
(Ur. l. RS, št. 103/04 -uradno prečiščeno
besedilo).
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 za mednarodnopravne in
evropske zadeve 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
obrambo, na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec za mednarodnopravne in
evropske zadeve, številka: »110-155/2006«
na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Urad za upravljanje človeških virov, Kadrovska služba,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za obrambo (www.mors.si).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Novak, tel. 471-1447.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-21/2007/3
Ob-7656/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta
podsekretar v Sektorju za aktivnosti
učinkovite rabe in obnovljivih virov energije, v Direktoratu za evropske zadeve in
investicije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo
oziroma magisterijem gradbene, strojne,
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tehnične, elektrotehnične ali druge ustrezne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar z možnostjo napredovanja v naziv
sekretar.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva;
– vodenje projektnih skupin;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljaje drugih najzahtevnejših nalog;
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– priprava in izvajanje programov učinkovite rabe energije v stavbah.
Zaželena znanja in izkušnje:
– poznavanje predpisov EU in Republike
Slovenije s področja energetike in okolja s
poudarkom na rabi energije v stavbah;
– višja raven znanja angleškega jezika;
– sposobnosti jasnega oblikovanja politik, programov in sistemskih rešitev s področja učinkovite rabe energije v stavbah.
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.
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
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po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in
prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za okolje in
prostor, v Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto podsekretar, številka: »110-21/2007«
na naslov: Ministrstvo za okolje in prostor,
Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska
48, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in sicer
http://www.mop.gov.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Lea Veider, tel. 01/478-72-48.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi v, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za okolje in prostor
Su 10-02/2007-13/1
Ob-7678/07
Na podlagi 56. člena in v skladu z 58.
členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB2) Vrhovno sodišče
Republike Slovenije, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, p.p. 639, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) – eno prosto delovno mesto na kazenskem oddelku VS RS
(m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
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– 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.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– proučevanje zahtevnejših zadev, ki mu
jih dodeli vrhovni sodnik, priprava zahtevne strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava zahtevne odločitve in obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje pomembnejših osnutkov
poročil, analiz in informacij po usmeritvah
sodnika,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb, strokovnih referatov, predlogov načelnih stališč in pravnih
mnenj,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec VS RS) opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal na Vrhovnem sodišču RS, na lokaciji Tavčarjeva 9,
Ljubljana.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje pisne izjave o izpolnjevanju pogojev:
1. izjavo o izpolnjevanju pogojev glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu oziroma pravosodnem izpitu,
5. izjavo kandidata o znanju tujega je
zika,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Vrhovnemu sodišču

Republike Slovenije pridobitev podatkov iz
3. točke iz uradne evidence.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Javni
natečaj za uradniško delovno mesto Višji
pravosodni svetovalec« na naslov: Vrhovno
sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: petra.tancek@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja daje vodja skupne kadrovske službe Vrhovnega sodišča RS, tel.
01/366-42-11.
Vrhovno sodišče
Republike Slovenije
Št. 1101-13/2007/4
Ob-7686/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2 s
spremembami) ter 18. in 19. člena Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih
organih (Ur. l. RS, št. 139/06), Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
svetovalec v Sekretariatu, službi za
investicije.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
gradbene oziroma ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev z univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– 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 oziroma visoko stro-
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kovno izobrazbo s specializacijo oziroma
magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri pripravi pregleda investicijskega vzdrževanja inštitutov – javnih
zavodov ter sestavljanje ocen in utemeljitev;
– pomoč pri pripravi dokumentacije in izvajanju postopkov javnih naročil na področju
investicij in investicijskega vzdrževanja;
– pregledovanje in dopolnjevanje investicijske dokumentacije vseh vrst v skladu s
predpisano metodologijo ter skrb za pravočasno izdelavo podlag za pridobitev upravnih dovoljenj;
– opravljanje tehnično-administrativnih
opravil v zvezi s pripravo in izvajanjem investicij, kontroliranje skladnosti investicijskih izdatkov javnih zavodov s predpisi na
področju javnih financ ter skrb za urejeno
dokumentacijo tekočih investicij.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec II. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg
OF 13, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (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 Službi za investicije – DM
156, številka: »1101-13/2007/4« na naslov:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo, Trg OF 13, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
RS, na Zavodu RS za zaposlovanje ter na

spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mvzt@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Elizabeta Balkovec, tel. 478-47-97.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za visoko šolstvo
Št. 110-30/2007
Ob-7687/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v
mestni upravi:
višji svetovalec v Službi za upravne
naloge in splošne zadeve – referat za
upravne naloge in lokacijske informacije
v Oddelku za urbanizem.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
gradbene, arhitekturne ali druge ustrezne
smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– 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.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje tujega jezika (angleščina, nemščina) in je usposobljen za delo z računalnikom.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Poljanska 28,
Ljubljana in na terenu. Delovno razmerje
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Delovno področje: priprava lokacijskih informacij in drugih potrdil o urejanju prostora,
dajanje informacij strankam o merilih in pogojih za posege v prostor ter o prostorskih
ukrepih ter sodelovanje v postopkih priprave
prostorskih aktov.
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 za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
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bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini 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.
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 prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka: 110-30/2007« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 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:
glavna.pisarna@ljubljana.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 Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-26/2007
Ob-7688/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto v
mestni upravi
višji svetovalec v Službi za mednarodne odnose.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
politološke smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
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– 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.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje najmanj dveh svetovnih jezikov (angleščina,
nemščina, francoščina, italijanščina) in je
usposobljen za delo z računalnikom.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
višji svetovalec III na lokaciji Adamič-Lundrovo nabrežje 2, Ljubljana. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Delovno področje:
– usklajevanje mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana z organizacijskimi enotami v mestni upravi in subjekti
izven nje,
– usklajevanje mednarodnega sodelovanja Mestne občine Ljubljana z mesti v tujini, mednarodnimi združenji mest in organi
Evropske unije,
– evropske zadeve in evropski projekti.
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 za delovno
mesto se skrajšajo za tretjino v primeru, da
ima kandidat univerzitetno izobrazbo oziroma visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
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 Mestni občini Ljubljana
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
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 prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka: 110-26/2007« na
naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in
splošne zadeve, Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 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:
glavna.pisarna@ljubljana.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 Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 110-27/2007
Ob-7689/07
Mestna občina Ljubljana na podlagi 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06 – UPB2) objavlja javni natečaj za prosta uradniška delovna mesta v
mestni upravi
svetovalec v Službi za razvoj in delovanje četrtnih skupnosti MOL v Oddelku za lokalno samoupravo – 3 delovna
mesta.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
ekonomske, pravne, upravne, organizacijske smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– 3-mesečno poskusno delo;
– 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.
Zaželeno je, da ima kandidat znanje enega svetovnega jezika (angleščina, nemščina) in je usposobljen za delo z računalnikom
ter pozna delovanje četrtnih skupnosti.
Izbrani kandidat bo naloge na uradniškem delovnem mestu opravljal v nazivu
svetovalec III na lokaciji Mestni trg 18 oziroma na sedežih četrtnih skupnosti. Delovno
razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
Okvirna vsebina dela:
– opravljanje strokovnih in organizacijskih nalog za svet četrtne skupnosti, njegovih delovnih teles ter projektnih skupin,

– priprava dokumentacije vezane na oblikovanje predloga finančnega načrta četrtne
skupnosti, njegovo izvrševanje ter pripravo
zaključnega računa,
– vodenje evidenc, seznamov ter priprava informacij za potrebe sveta četrtne
skupnosti, njegovih delovnih teles in projektnih skupin in organov mestne občine
Ljubljana,
– usklajevanje s pristojnimi oddelki mestne uprave in drugimi pri izvajanju nalog
četrtne skupnosti,
– sprejemanje predlogov, pobud in pritožb občanov z območja četrtne skupnosti,
– občasni terenski ogledi območja četrtne skupnosti, …
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.
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 Mestni občini 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.
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 prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: 110-27/2007« na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za pravne, kadrovske in splošne
zadeve, Kadrovska služba, Adamič-Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@ljubljana.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 Tatjana Krajnik, tel. 01/306-11-52.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 1100-18-20/2007 01072-06 Ob-7697/07
V skladu z 58. čl. Zakona o javnih uslužbencih – ZJU-UPB2 (Ur. l. RS, št. 32/06)
Ministrstvo za finance, Davčna uprava RS,
objavlja javni natečaj za zasedbo treh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS, na Davčnem uradu Ljubljana
davčni/-a kontrolor/-ka (3 delovna mesta):
v oddelku za fizične osebe in samostojne
podjetnike – 2x,
v referatu za odmero in kontrolo malih
pravnih oseb – 1x.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Željena znanja (za prosti delovni mesti
v oddelku za fizične osebe in samostojne
podjetnike):
– znanje tujega jezika.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje za zahtevnih upravnih in davčnih postopkov,
– vodenje prekrškovnega postopka in izdaja plačilnega naloga.
Kandidat/-ka, ki nima opravljenega ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v
naziv ga mora opraviti najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja.
Strokovni izpit iz upravnega postopka
oziroma preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega
naloga mora kandidat/-ka opraviti pred pridobitvijo pooblastila za opravljanje dejanj
v upravnem postopku oziroma za vodenje
prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln delovni čas s predvidenim 2-mesečnim poskusnim delom.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati za zasedbo delovnega mesta:
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni

bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi morajo kandidati/-ke priložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o osnovni ravni znanja
tujega jezika (za prosti delovni mesti v oddelku za fizične osebe in samostojne podjetnike),
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
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
Ob-7714/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – uradno prečiščeno besedilo) Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
direktor občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo ali magisterijem pravne, organizacijske, družboslovne
smeri,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– znanje vodenja in upravljanja v javni
upravi,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vodstvene in organizacijske sposobnosti,
– poznavanje dela z računalnikom,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo organizacijske, vodstvene
in komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega
poslovanja ter poznavanje uporabniških programov v okolju Windows.
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
izobrazba.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpis iz javne uprave ter
znanje vodenja in upravljanja v javni upravi.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnim uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja. Znanje vodenja in upravljanja v javni upravi mora kandidat pridobiti
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave,
– odločanje v upravnih postopkih na prvi
stopnji,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnih nalog,
– razporejanje nalog oziroma dela med
javne uslužbence občinske uprave ter skrb
za delovno disciplino,
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave, vodenje ter sodelovanje v
najzahtevnejših projektnih skupinah v občini,
– opravljanje organizacijskih nalog, ki se
nanašajo na delovanje občinske uprave ter
skrb za sodelovanje organov občine ter občine z drugimi organi in ustanovami,
– koordiniranje dela občinskega sveta in
njegovih delovnih teles,
– opravljanje drugih nalog po navodilu
župana.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
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razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka,
– izjavo o znanju dela z računalnikom,
– izjavo kandidata, da:
a) je državljan Republike Slovenije,
b) 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,
c) 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 Litija pridobitev
podatkov iz 7. alineje iz uradne evidence. V
primeru, da kandidat ne bi soglašal, bo moral
sam priložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti življenjepis. V prijavi lahko kandidat poleg formalne izobrazbe navedene tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih let, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktor občinske uprave« na naslov: Občina
Litija, Jerebova ulica 14, 1270 Litija, 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.litija@litija.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Suzana Kukovica, tel. 01/8963-428, elektronski naslov: suzana.kukovica@litija.si
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženski in moški
spol.
Občina Litija
Št. 705-169/2007
Ob-7715/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 283. člena Zakona o izvršbi in
zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 3/07 – uradno
prečiščeno besedilo):
– 2 prosti mesti za izvršitelja s sedežem na območju Okrožnega sodišča v
Celju.
Razpisni pogoji:
Za izvršitelja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 281. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju (ZIZ, Ur. l. RS, št. 3/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2 točka prvega odstavka 281. člena
ZIZ),
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2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja iz 4. točke prvega odstavka 281. člena ZIZ,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ima srednjo tehnično ali drugo strokovno ter splošno izobrazbo, z navedbo datuma
izdanega potrdila o pridobljeni izobrazbi ter
navedbo institucije, ki je potrdilo izdala (3.
točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
– je opravil izpit za izvršitelja po programu, ki ga je predpisal minister, pristojen za
pravosodje, z navedbo datuma izdaje potrdila o opravljenem izpitu (5. točka prvega
odstavka 281. člena ZIZ),
– ni bil obsojen za kaznivo dejanje, zaradi
katerega je moralno nevreden za opravljanje
dejanj izvršbe in zavarovanja ter da zoper
njega ni v teku kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja, ki je lahko ovira za imenovanje za izvršitelja (7. točka prvega odstavka
281. člena ZIZ),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni in primerni za opravljanje dejanj izvršbe
in zavarovanja skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se
nanašajo na prostore in opremo izvršitelja
(Ur. l. RS, št. 6/99), 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
(8. točka prvega odstavka 281. člena ZIZ),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte
in pete alineje 3. točke iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Za kandidate, ki nimajo opravljenega izpita za izvršitelja (pogoj iz 5. točke), bo Ministrstvo za pravosodje organiziralo opravljanje
izpita v skladu s Pravilnikom o programu in
načinu opravljanja izpita za izvršitelja (Ur. l.
RS, št. 12/07) v 60 dneh od konca razpisa.
Izbiro med kandidati, ki izpolnjujejo pogoje za imenovanje, opravi minister za
pravosodje, pri čemer upošteva predvsem
delovne izkušnje, delovno dobo in oceno
o vrednosti javnega zaupanja (6. odstavek
283. člena ZIZ),
Pisne prijave na razpisano mesto izvršitelja sprejema Ministrstvo za pravosodje,
Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 12/07
Ob-8276/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Svet Osnovne šole Milana Majcna Šentjanž,
Šentjanž 58a, Šentjanž razpisuje prosto delovno mesto
ravnatelja šole.
Kandidat/ka mora za imenovanje za ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje
in posebne pogoje, skladno s 53. in 145. členom Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo)
ZOFVI-UPB4 (Ur. l. RS, št. 98/05) in Zakon
o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI-F (Ur. l. RS, št. 129/06),
in sicer:

1. Da ima najmanj visokošolsko izo
brazbo.
2. Izpolnjuje druge pogoje za učitelja ali
svetovalnega delavca v osnovni šoli.
3. Ima opravljen strokovni izpit na področju vzgoje in izobraževanja v skladu z
zakonom.
4. Ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma vsaj pet let naziv mentor.
5. Ima opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga bo pridobil najkasneje v 1 letu po začetku mandata.
6. Ima najmanj 5 let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju
Kandidat/ka mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje šole.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september
2007 oziroma skladno s sklepom o imenovanju oziroma soglasjem ministra k imenovanju.
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 Osnovni šoli Milana
Majcna Šentjanž pridobitev podatkov iz 3.
točke iz uradne evidence,
5. program vodenja Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Osnovne šole Milana
Majcna Šentjanž.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
razpis za prosto delovno mesto ravnatelja«:
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58a, Šentjanž, 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:
os.mm-sentjanz@guest.arnes.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku treh mesecev po objavi
javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Majda Podlesnik Repovž, predsednica
sveta šole, tel. 07/81-84-020.
Osnovna šola Milana Majcna Šentjanž
Št. 110-81/2007-31111
Ob-8277/07
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):
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– 2 prosti mesti okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču na Ptuju.
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. 110-83/2007-31111
Ob-8278/07
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 Kranju.
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.
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. 110-86/2007
Ob-8279/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) 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 Mariboru.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Ur. l. RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno besedilo, v nadaljevanju: ZN).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (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 pogo-
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jev 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 (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-85/2007-31111
Ob-8280/07
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 okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
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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Druge objave
Št. 31227-2/2007
Ob-7657/07
Urad Republike Slovenije za intelektualno lastnino (v nadaljnjem besedilu: urad) na
podlagi četrtega odstavka 157.f člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Ur. l.
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
v nadaljevanju ZASP) objavlja

na o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
1. 4. 2007 prične s poslovanjem notar
Aleksander Mraz v Celju, Ljubljanska cesta 5.
Notarska zbornica Slovenije

javni poziv
kolektivnim organizacijam in
reprezentativnim združenjem
uporabnikov za predlaganje članov
Sveta za avtorsko pravo
1. Po 157.f členu ZASP sestavljajo Svet
za avtorsko pravo predsednik in štirje člani.
Predsednik Sveta mora izpolnjevati pogoje
za okrožnega sodnika po zakonu, ki ureja
sodniško službo, člani Sveta pa morajo imeti
univerzitetno izobrazbo, vsaj pet let delovnih
izkušenj in znanje vsaj enega tujega jezika.
Vsi člani Sveta morajo imeti znanje iz avtorskega prava. Po dva člana Sveta predlaga
kolektivna organizacija in reprezentativna
združenja uporabnikov, predsednika pa pristojni organ. Predsednika in člane imenuje
minister, pristojen za gospodarstvo. Minister, pristojen za gospodarstvo, lahko zavrne imenovanje predlaganega člana Sveta,
če predlagani član ne izpolnjuje navedenih
pogojev. Pristojni organ objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije javni poziv kolektivnim organizacijam in reprezentativnim
združenjem uporabnikov, da v treh mesecih
predlagajo svoja člana Sveta. Če kolektivne
organizacije ali reprezentativna združenja
uporabnikov tega ne storijo, predlaga manjkajočega člana pristojni organ.
2. Urad poziva kolektivne organizacije
in reprezentativna združenja uporabnikov,
da pošljejo predloge kandidatov za svoja
člana Sveta.
3. Za posameznega kandidata mora predlagatelj predložiti naslednje podatke: ime in
priimek, potrdilo o pridobljeni univerzitetni
izobrazbi ter dokazila, da ima kandidat vsaj
pet let delovnih izkušenj, znanje vsaj enega
tujega jezika in znanje iz avtorskega prava.
4. Predlog z oznako »javni poziv« pošljite
v treh mesecih od objave tega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije na naslov:
Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Kotnikova 6, 1000 Ljubljana.
Urad Republike Slovenije
za intelektualno lastnino

Ob-7460/07
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 med Združenjem SAZAS
in Obrtno zbornico Slovenija, Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana, za sklenitev skupnega sporazuma o tarifah, načinu in ostalih
pogojih za uporabo avtorskih del. Sporazumno določen datum začetka pogajanj je
31. 1. 2007.
Združenje skladateljev, avtorjev
in založnikov za zaščito avtorskih
pravic Slovenije

Ob-7602/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarjev:
– 7. 5. 2007 prične s poslovanjem notarka Irena Florjančič Cirman v Ljubljani,
Trdinova ulica 4.
– 22. 5. 2007 prične s poslovanjem notarka Magda Poljšak Derganc v Ljubljani,
Miklošičeva cesta 8a.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-8281/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zako-

Št. 124-11/07
Ob-7676/07
Na podlagi drugega odstavka 52. člena
Statuta Univerze na Primorskem (Ur. l. RS,
št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06 in 83/06)
in na podlagi tretjega odstavka 20. člena
Pravilnika o volitvah organov Univerze na
Primorskem (št. 0221-1/07, sprejet na 36.
redni seji senata Univerze na Primorskem
dne 14. 2. 2007) rektorica Univerze na Primorskem s sedežem na Titovem trgu 4,
6000 Koper, objavlja
javni poziv
za predlaganje kandidatov za člana
Upravnega odbora Univerze na
Primorskem
1. Statut Univerze na Primorskem (Ur. l.
RS, št. 73/03, 100/03, 50/05, 53/06 in 83/06)
v drugem odstavku 52. člena določa, da
predstavnika delodajalcev univerza določi
prek javnega poziva v soglasju z ustanoviteljem med kandidati, ki jih predlagajo predstavniki delodajalcev v skladu z določbami
akta o ustanovitvi univerze.
Statut Univerze na Primorskem v 48. in
49. členu določa, da je Upravni odbor univerze organ upravljanja in ima devet članov,
in sicer:
– tri predstavnike ustanovitelja,
– štiri predstavnike univerze, od tega tri
iz vrst delavcev, ki opravljajo visokošolsko
ali znanstveno-raziskovalno dejavnost (visokošolski učitelji, znanstveni delavci, visokošolski in raziskovalni sodelavci) in enega
predstavnika drugih delavcev,
– enega predstavnika študentov,
– enega predstavnika delodajalcev.
2. Upravičeni predlagatelji so:
a) Gospodarska zbornica Slovenije,
b) Obrtna zbornica Slovenije,
c) Združenje delodajalcev Slovenije,

d) Združenje delodajalcev obrtnih dejav
nosti Slovenije (prej Združenje delodajalcev
OGISTTA),
e) Združenje managerjev Slovenije in
f) Vlada Republike Slovenije.
3. Predloge mora posredovati pooblaščena oseba organizacije predlagatelja. Za
posameznega kandidata mora predlagatelj
predložiti naslednje podatke: ime in priimek,
dan, mesec, leto in kraj rojstva, stopnjo izobrazbe, naziv organizacije, na kateri je zaposlen, delo, ki ga opravlja, stalno prebivališče,
izjavo predlaganega kandidata, da pristaja na
kandidaturo in kratko utemeljitev predloga.
4. Predloge s podatki iz prejšnjih točk
posredujte na naslov: Univerza na Primorskem, Titov trg 4, 6000 Koper, s pripisom
''javni poziv za člana UO UP''.
5. Predloge za javni poziv je potrebno
posredovati do vključno 31. marca 2007.
Univerza na Primorskem
Ob-7459/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
47. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 1. izredni seji, dne 7. marca
2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje je nepremičnina:
a) poslovni prostor v izmeri 53,18 m2, leži
v 1. etaži stavbe Krempljeva ul. 10, Ptuj,
vlož. št. 739/7, nepremičnina 6.E k.o. Ptuj in
se prodaja po izhodiščni vrednosti 57.907 €
– prostor je zaseden z najemnikom za nedoločen čas;
b) poslovni prostor v izmeri 44,28 m2, leži
v 1. in 2. etaži stavbe Krempljeva ul. 10,
Ptuj, vlož. št. 739/8, nepremičnina 7.E k.o.
Ptuj in se prodaja po izhodiščni vrednosti
58.336 € – prostor je zaseden z najemnikom
za nedoločen čas;
c) nepremičnina, ki predstavlja v naravi
zemljišče na parceli št. 1368/1, vl. št. 341
k.o. Ptuj, v skupni izmeri 252 m2 in se prodaja po izhodiščni vrednosti 47.845 €.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne osebe, ki imajo sedež na
območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki so državljani Republike Slovenije. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin.
Ponudniki za nakup nepremičnine svoje
pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali
osebno oddajo do vključno 9. 4. 2007, na
naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1,
2250 Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup poslovnega prostora«. Osebno
prenesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma oddati na Mestno občino
Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko
infrastrukturo in okolje, soba št. 36/2, najkasneje do 12. ure.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša 10% tržne vrednosti nepremičnine,
ki se prodaja in mora biti nakazana na
transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Banki Slovenije, št. 01296–0100016538.
Neuspelemu ponudniku se varščina vrne
brezobrestno v osmih dneh po končanem
postopku javnega zbiranja ponudb, uspelemu pa poračuna pri plačilu nepremičnine
po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli
ponudnik brez opravičenega vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od izhodiščne vrednosti nepremič
nine.
– Dokazila o finančnem stanju ponudnika: potrdilo poslovne banke, ki vodi ponudnikov transakcijski račun (v primeru več
računov mora ponudnik predložiti za vsak
račun posebej), da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran – dokumenti ne smejo biti
starejši od 30 dni.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele in vsebinsko
ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala
komisija, dne 12. 4. 2007, ob 14. uri, v sobi
št. 55/3 na Mestni občini Ptuj, Mestni trg
1, Ptuj.
Komisija ne bo obravnavala ponudb najemnikov poslovnih prostorov, ki nimajo do
Mestne občine poravnanih vseh morebitnih
zapadlih obveznosti.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri
čemer ima najemnik poslovnega prostora ob
izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji
predkupno pravico, kar mora pisno izjaviti
v roku 3 dni od dneva poziva, če je oddal ponudbo. Kolikor najemnik ne uveljavlja
predkupne pravice, kupec zasedenega poslovnega prostora vstopi na mesto najemodajalca s sklenitvijo pogodbe.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javnega zbiranja ponudb.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi.
7. Poslovni prostori se prodajajo po sistemu videno – kupljeno. Kupec kupuje poslovni prostor v stanju, kakršno je in ne more
uveljaviti večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj

Ob-7458/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepa Mestnega sveta občine Ptuj
sprejetega na 1. izredni seji, dne 7. marca
2007
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
d) stanovanje št. 6 v izmeri 75,73 m2 in
se nahaja v II. nadstropju in klet večstanovanjske stavbe Volkmerjeva cesta 28, Ptuj,
vlož. št. 1341/24, nepremičnine 106.E k.o.
Krčevina pri Ptuju in se prodaja po izhodiščni vrednosti 66.065 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
e) stanovanje št. 10 v izmeri 82,77 m2
in se nahaja v III. nadstropju in klet večstanovanjske stavbe Rimska ploščad 15, Ptuj,
vlož. št. 2966/80, nepremičnine 410.E k.o.
Ptuj in se prodaja po izhodiščni vrednosti
69.426 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
f) stanovanje št. 16 v izmeri 48,39 m2 in
se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske stavbe Trubarjeva ul. 11, Ptuj, vlož. št.
3047/50, nepremičnine 216.E k.o. Ptuj in
se prodaja po izhodiščni vrednosti 38.487 €
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas;
g) stanovanje št. 21 v izmeri 39,18 m2 in
se nahaja v IV. nadstropju večstanovanjske
stavbe Kraigherjeva ul. 31, Ptuj, vlož. št.
1338/38, nepremičnine 121.E k.o. Krčevina
pri Ptuju in se prodaja po izhodiščni vrednosti 33.530 € – stanovanje je zasedeno z
najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več
razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup
nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 9. 4. 2007, na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«.
Osebno prenesene ponudbe je potrebno
do navedenega datuma oddati na Mestno
občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št.
36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje
ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb, kar pa ne
velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296–0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne pod-

Št.

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

2021

jetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje
župan Mestne občine Ptuj, dne 12. 4. 2007
ob 14. uri, v sobi št. 55/3 na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor etažna lastnina obstaja, vendar samo
pod enakimi ali za kupca manj ugodnimi
pogoji. Predkupna pravica se uveljavlja po
vrstnem redu določenem v 176. členu Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 69/03).
Če predkupni upravičenec ne izkoristi svoje
predkupne pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60
dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 352-71/2006-50
Ob-7537/07
Na podlagi 24. člena Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur.
l. RS, št. 14/04, 34/04 in 62/06) in javnega
razpisa za dodelitev neprofitnih stanovanj
v najem, ki je bil objavljen v Uradnem listu
RS, št. 135-136/2006 z dne 22. 12. 2006 ter
istega dne na spletni stani Občine Postojna
in na oglasni deski Občine Postojna, župan
Občine Postojna objavlja
seznam upravičencev, ki jim bodo
v letu 2007 dodeljena neprofitna stano
vanja
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Prosilec/ka: Korče Jadranka, Pejković
Ivan, Petrović Miladin, Toromanović Hasan,
Martini Zdenka.
Upravičenci so po kriterijih iz 10. člena
Pravilnika o dodeljevanju neprofitnih stanovanj v najem (Ur. l. RS, št. 14/04 in 34/04 in
62/06) zavezanci za plačilo lastne udeležbe
in varščine.
Občina Postojna
Št. 603-1/2006
Ob-7690/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02,
123/06 in 7/07– odl. US), v skladu z določili
Pravilnika o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Ur. l. RS, št. 93/05), Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Ur. l. RS, št. 109/02,
25/04 in 104/05) in Odloka o proračunu Mestne občine za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 12/07)
Mestna občina Celje, Trg celjskih knezov 9,
Celje (v nadaljevanju: MOC) objavlja
javni poziv
za izbiro kulturnih projektov
in javnih kulturnih programov, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Celje
v letu 2007
1. Predmet poziva: predmet poziva je
izbira kulturnih projektov (v nadaljevanju:
projektov) in javnih kulturnih programov (v
nadaljevanju: programov), ki jih bo sofinancirala Mestne občina Celje v letu 2007.
2. Področja poziva
Poziv se nanaša na sofinanciranje projektov in programov na področju:
A) ljubiteljske kulturne dejavnosti;
in sofinanciranje projektov na naslednjih
področjih:
B) založniške dejavnosti;
C) plesne dejavnosti;
D) vizualne dejavnosti;
3. Pomen izrazov
Kulturni projekt je posamična aktivnost
kulturnih izvajalcev (gledališka ali plesna
predstava, koncert ipd.), ki jo bo v letu 2007
sofinancirala MOC (7. alineja 2. člena ZUJIK).
Kulturni program so celota smiselno povezanih dogodkov oziroma projektov, ki jih
izvajajo ljubiteljska kulturna društva (velja
izključno za področje A) ljubiteljske kulturne
dejavnosti) – (6. alineja 2. člena ZUJIK).
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so: kulturna društva, zasebni zavodi in
druge nepridobitne organizacije zasebnega
prava, ki izvajajo kulturne dejavnosti na območju MOC.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v posebnem
razvidu pri Ministrstvu za kulturo RS.
Predlagatelj projekta je pravna ali fizična oseba, ki deluje na področju kulture v
javnem interesu in katere ustanoviteljica ni
lokalna skupnost.
Predlagatelj programa je kulturno dru
štvo, ki izvaja ljubiteljske kulturne dejav
nosti.
Upravičena oseba je predlagatelj, katerega vloga izpolnjuje splošne pogoje, določene v besedilu tega poziva. Izpolnjevanje
pogojev se ugotavlja na osnovi obveznih
dokazil in vloge predlagatelja.
Finančna uravnoteženost projekta
oziroma programa pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih odhodkov in
prihodkov celotnega projekta oziroma
programa v finančni konstrukciji ujemajo
(odhodki=prihodki). Prikazani in navedeni
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morajo biti vsi viri financiranja projekta oziroma programa in njihov obseg.
4. Pogoji za sodelovanje na pozivu
Za sofinanciranje kulturnih projektov oziroma programov se lahko prijavijo le predlagatelji projektov oziroma programov, ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje poziva:
a) za vsa področja:
– da so registrirani za izvajanje dejavnosti na prijavljenem področju javnega poziva
(dokazilo: kopija izpiska iz sodnega registra
oziroma drugega javnega registra ali kopija
potrdila upravne enote ali drugega ustreznega potrdila, iz katerega je razvidno, da je
predlagatelj registriran za izvajanje predmetne kulturne dejavnosti v RS in kopija veljavnega statuta ali ustanovitvenega akta);
– da imajo sedež oziroma stalno bivališče na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši
od dneva zaključka pozivnega roka nazaj;
– da bodo prijavljene projekte oziroma
programe izvedli v letu 2007 na območju
MOC;
– da bodo v svoji prijavi na poziv obvezno
podali izjavo in predložili oziroma predstavili
najmanj enkratno brezplačno predstavitev
svojega prijavljenega projekta oziroma dela
projekta ali programa na lokaciji Starega
mestnega jedra Celja v letu 2007. Predlagatelji imajo možnost predstavitve svojega
projekta oziroma programa v vsakem primeru, tudi če ne bodo sofinancirani po pozivu.
Bodo pa za predstavitev projekta oziroma
programa prejeli ustrezne reference;
– da so predložili Poročilo o izvedbi projektov oziroma programov za leto 2006,
če so bili v tem letu sofinancirani s strani
MOC;
– da bo na vseh dogodkih in spremnih
gradivih dogodkov (A), C) in D)) oziroma
v publikacijah (B) ustrezno z logotipom in
besedilom navedeno, da je projekt oziroma
program sofinancirala MOC;
b) za področje A) ljubiteljske kulturne dejavnosti:
– se lahko prijavijo le ljubiteljska kulturna
društva;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s programom, morajo navesti tudi ime projekta v
okviru programa, ki naj bi bil predmet sofinanciranja po tem pozivu;
– tisti predlagatelji, ki kandidirajo s predlogom na področju A) ljubiteljske kulturne
dejavnosti, ne morejo kandidirati na ostalih
področjih (B), C) in D));
– da so izvedli oziroma priredili v zadnjih 3 letih delovanja najmanj 10 kulturnih
dogodkov;
c) za področje B) založniške dejavnosti:
– da imajo svoj sedež oziroma stalno
bivališče (samo za področje B)) na območju MOC najmanj 3 leta, vštevši od dneva
zaključka pozivnega roka nazaj;
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek
iz sodnega registra ali druge evidence za
pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v
razvid samozaposlenih v kulturi) in druge fizične osebe, ki stalno prebivajo na območju
Mestne občine Celje najmanj 3 leta;
d) na področje C) plesne dejavnosti in
D) vizualne dejavnosti:
– se lahko prijavijo pravne osebe in samozaposleni v kulturi (dokazilo redni izpisek
iz sodnega registra ali druge evidence za
pravne osebe oziroma potrdilo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi), ki imajo svoj
sedež oziroma stalno prebivališče na območju Mestne občine Celje najmanj 3 leta.

Vsak predlagatelj se lahko prijavi samo
z enim predlogom na eno področje tega
poziva.
5. Kriteriji poziva in maksimalno število
točk:
– kakovost in inovativnost projekta oziroma programa – 25 točk,
– dostopnost projekta oziroma programa občanom (znotraj RS, regije, MOC) – 5
točk,
– število realiziranih projektov (predstav,
razstav, koncertov ipd.) v zadnjih 3 letih (za
področje A), C) in D)) – 10 točk,
– število izdanih knjig, brošur in drugih
publikacij oziroma izdanih številk revij v zadnjih 3 letih (samo za področje B)) – 10
točk,
– lastna produkcija predlaganega projekta oziroma programa (trajanje konkretne
vsebine projekta oziroma programa vsaj 60
minut) – 10 točk,
– reference predlagatelja (število kritik,
nagrad) oziroma medijska odzivnost za
pretekle projekte oziroma programe predlagatelja (kopije objav člankov, mnenja kritikov,…) – 15 točk,
– realno prikazana finančna konstrukcija
projekta oziroma programa – 15 točk,
– datumsko predviden in opredeljen način predstavitve projekta oziroma programa
– 5 točk,
– število sodelujočih, ki so aktivno vključeni v pripravo projekta oziroma programa
– 5 točk,
– projekt oziroma program se po vsebinski zasnovi in izvajalcih razlikuje od drugih
projektov – 10 točk.
Skupaj – 100 točk.
Kriteriji so ovrednoteni s točkami, kar je
razvidno iz dokumentacije poziva.
6. Delež sredstev
V proračunu Mestne občine Celje je za
leto 2007 predvidenih sredstev 103.071,25
EUR na kontu št. 413302 za sofinanciranje
kulturnih projektov oziroma kulturnih programov, za naslednja področja v zneskih:
A) ljubiteljske kulturne
dejavnosti:
75.112,66 EUR,
B) založniška dejavnost: 8.345,85 EUR,
C) plesna dejavnost:
9.180,43 EUR,
D) vizualne dejavnosti: 10.432,31 EUR.
Skupaj:
103.071,25 EUR.
Za predloge projektov oziroma programov predlagateljev na vseh področjih poziva
(A) ljubiteljske kulturne dejavnosti, B) založniške dejavnosti, C) plesne dejavnosti in
D) vizualne dejavnosti), ki izpolnjujejo pogoje tega poziva, pa so sofinancirani s strani
Mestne občine Celje na drugi osnovi za isti
projekt oziroma program, ne morejo biti sofinancirani skladno s tem pozivom.
Sofinancirani ne bodo projekti, katerih
finančna konstrukcija ne bo realna ali bo
ocenjena tako visoko, da z morebitno finančno podporo Mestne občine Celje ne bi
bili izvedljivi.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: MOC bo z izbranim predlagateljem
projekta oziroma programa sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2007.
Projekt oziroma program bo sofinancirala v
okviru proračunskih možnosti.
8. Rok, v katerem morajo biti poslane vloge predlogov poziva: poziv se prične z objavo v Uradnem listu RS z dne 23. 3. 2007 in
zaključi z dnem četrtek, 26. 4. 2007. V okviru
tega roka se bodo vloge obravnavale kontinuirano po vrstnem redu prispetja prijave.
9. Dokumentacija poziva
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Dokumentacija poziva obsega:
1. povabilo k oddaji vloge predloga projekta,
2. navodila predlagateljem za izdelavo
vloge predloga projekta oziroma programa,
3. podpisan in žigosan obrazec podatkov
o predlagatelju predloga projekta oziroma
programa – OBR-1,
4. izjava o sprejemanju pogojev poziva in
točnih podatkih – OBR-2,
5. izjava o nepridobitnem izvajanju projekta oziroma programa – OBR-3,
6. predlog projekta oziroma programa
– OBR-4,
7. vzorec pogodbe o sofinanciranju projekta oziroma programa – OBR-5,
8. vzorec poročila o izvedbi projekta oziroma programa za leto 2007 – OBR-6.
Razpisno dokumentacijo poziva lahko
predlagatelji projektov oziroma programov
v roku poziva pridobijo na spletni strani Mestne občine Celje http://www.celje.si/uprava/cgi/MOC.cgi?page=jn oziroma jo lahko
prejmejo po elektronski pošti (zahtevek se
mora posredovati na elektronski naslov: marija.lokovsek@celje.si).
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi s pozivom vsak
dan med 9. in 11. uro, ob sredah tudi med
14. in 16. uro, pri višji svetovalki Mariji Lokovšek, tel. 03/426-58-90, e-mail: marija.lokovsek@celje.si.
10. Vsebina vloge predlogov in način
pošiljanja
Predlagatelj mora pripraviti vlogo predloga v skladu z Navodili predlagateljem za
izdelavo vloge predloga projekta v razpisni
dokumentaciji in predložiti vse zahtevane
dokumente 4. točke Navodila predlagateljem programov (rimska I. do VIII.). Rok za
oddajo predlogov projektov oziroma programov je 26. 4. 2007. Predlagatelji morajo oddati predloge izključno priporočeno po pošti
(datum poštnega žiga). Takšna vloga mora
prispeti na Mestno občino Celje, Oddelek
za družbene dejavnosti, Trg celjskih knezov
9, Celje. Po tem roku se bodo vloge izločale
kot prepozne brez odpiranja.
Vsaka prijavljena vloga mora biti poslana
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Kulturni projekti 2007, z navedbo področja poziva, kot npr.: A) Ljubiteljske kulturne dejavnosti« – odvisno od tega, za katero področje
poziva predlagatelj oddaja vlogo predloga in
številko objave javnega poziva v Uradnem
listu RS. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
obvezno naveden poln naslov predlagatelja
posameznega projekta oziroma programa.
11. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
Odpiranje vlog predlogov projektov ne bo
javno. Uradna oseba in strokovna komisija
za odpiranje vlog Mestne občine Celje bo
odpirala vloge po vrstnem redu prispetja.
Odprle se bodo vse vloge, ki bodo prispele
v času od začetka pozivnega roka do zaključka pozivnega roka, t.j. do četrtka, 26. 4.
2007. Po tem roku se vloge izločajo kot prepozne brez odpiranja. Osebna oddaja vlog
v tajništvo Oddelka za družbene dejavnosti
MOC ne bo mogoča.
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Vloga, ki ne bo izdelana v skladu z Navodili predlagateljem za izdelavo vloge predloga projekta v dokumentaciji poziva, se bo
štela za nepopolno vlogo predloga predlagatelja in se kot taka s sklepom zavrže.
Strokovna komisija za presojo in ocenjevanje vlog predlogov projektov oziroma
programov bo ovrednotila projekte oziroma
programe glede na kriterije v javnem pozivu
in obvestila vsakega predlagatelja, ki mu je
ocenila vlogo, o dejstvih in okoliščinah, pomembnih za izdajo odločbe.
Predlagatelji bodo imeli možnost, da se
bodo izjavili o predlogu strokovne komisije
v roku 8 dni po prejemu obvestila. Strokovna komisija bo obravnavala v roku prispele
povratne izjave predlagateljev in oblikovala
končni predlog sofinanciranja projektov oziroma programov.
Predlagatelji projektov oziroma programov bodo o končnem izidu poziva in znesku sofinanciranja s strani MOC obveščeni
z odločbo.
Mestna občina Celje
Ob-7695/07
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 5. 3. 2007,
opr. št. St 32/2006, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Bezjak gradbeništvo, storitve
in trgovina, d.o.o. – v stečaju, Sp. Hajdina
66, 2288 Hajdina objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje je:
– denarna terjatev do dolžnika Anchi inženiring, d.o.o., Bistriška cesta 99, Poljčane, v višini 208.981,59 EUR, ki temelji na
pravnomočnem sklepu Okrožnega sodišča
v Mariboru, opr. št. St 40/2006, ki zapade v
plačilo 22. 11. 2009 in se od 22. 11. 2006 tekoče obrestuje po letni obrestni meri euribor,
po najnižji prodajni ceni 171.000 EUR.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Bezjak gradbeništvo d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki morajo v tem roku plačati
varščino v višini 10% od najnižje prodajne cene na račun stečajnega dolžnika, št.
04202-0001300028, odprtem pri Novi KBM,
ki bo uspešnemu ponudniku vračunana v
kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v
petih delovnih dneh po odpiranju ponudb.
Uspešni ponudnik mora pogodbo o nakupu skleniti v 8 dneh od prejema obvestila
o izbiri, kupnino pa plačati v 30 dneh po
sklenitvi pogodbe, sicer se šteje, da je od
nakupa odstopil in ni upravičen do vračila
varščine. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko
overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v treh dneh po končanem zbiranju ponudb. Prevzem in prenos terjatve bo mogoč
takoj po plačilu celotne kupnine.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 041/603-946.
Bezjak gradbeništvo,
storitve in trgovina, d.o.o. – v stečaju
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
Št. 2153-11/2006/5
Ob-7659/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 72, pri politični stranki Slovenski demokratski stranki, s skrajšanim
imenom Slovenski demokrati in s kratico
imena SDS ter s sedežem v Ljubljani, Komenskega 11, do sedaj vpisani pod zaporedno številko 11, vpiše sprememba statuta
stranke.
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Evidence sindikatov
Št. 101-4/2007-9
Ob-7463/07
Temeljni akt – Pravila zveze svobodnih
sindikatov Slovenije, sindikata delavcev
trgovine, sindikata KOTO, s skrajšanim
imenom ZSSS sindikat KOTO, Agrokombinatska 80, Ljubljana, se z dnem 20. 2.
2007 hrani pri Upravni enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod
zaporedno številko 149.
Št. 101-15/2007-2
Ob-7464/07
Pravila sindikata Zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine Maribor, vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Maribor, dne 5. 7. 2000, pod zaporedno številko 21, so bila spremenjena in
sprejeta na zboru sindikata dne 19. 2. 2007
in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 19. 2. 2007, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki
odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Zavod
za varstvo kulturne dediščine Območna
enota Maribor, skrajšano: SVIZ ZVKDS OE
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Slomškov trg 6.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 15, z dne 9. 3. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-16/2007-2
Ob-7496/07
Pravila o organiziranju in delovanju sindikalne podružnice družbe Storko d.o.o.,
ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na
podlagi odločbe številka 141-10/00-112, z
dne 8. 6. 2000 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 10,
z dne 30. 5. 2000, se z dnem 13. 2. 2007
izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Ob-7716/07
Statut Svobodnega sindikata Slovenije, s sedežem v Ljubljani, Dalmatinova 4,
se hrani pri Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 8. 3. 2007 pod zaporedno št.
181.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-27/2007-6
Ob-7529/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je 13. 3.
2007 na podlagi priglasitve izdal odločbo,
v kateri je skladno s tretjim odstavkom 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (v nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni koncentraciji družb IRGRAM družba za svetovanje, d.o.o., Miklošičeva 18, Ljubljana, in Jata Emona,
proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.,
Agrokombinatska 84, Ljubljana, ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili
konkurence.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
več kot 50% kapitalskega deleža v družbi
Jata Emona s strani družbe IRGRAM.
Udeleženki koncentracije in z njimi povezane družbe nastopajo na različnih upoštevanih trgih, ki med seboj niso vertikalno ali kako drugače povezani. Na podlagi
podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih
podatkov Urad ugotavlja, da v zvezi z obravnavano koncentracijo ni izkazan resen sum
o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-15/2007-7
Ob-7658/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene
koncentracije, ki temelji na pridobitvi nadzora družbe VIPA družba za finančno poslovanje in razvoj d.d., Kidričeva ulica
19, Nova Gorica, nad družbo Mlinotest,
Živilska Industrija, d.d., Tovarniška cesta
14, Ajdovščina, na podlagi 3. odstavka 38.
člena Zakona o preprečevanju omejevanja
konkurence (Ur. l. RS, št. 56/99 in 37/04, v
nadaljevanju: ZPOmK) odločil, da priglašeni

koncentraciji družb ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s pravili konkurence.
VIPA družba za finančno poslovanje in
razvoj d.d. je dne 27. 12. 2006 pridobila
nadzor nad družbo Mlinotest, Živilska Industrija, d.d. V navedenem primeru gre za koncentracijo v smislu druge alinee 2. odstavka
11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve
družb udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-24/2007-5
Ob-7682/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
14. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS,
št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju ZPOmK)
odločil, da je koncentracija družb Gorenje,
gospodinjski aparati, d.d., Partizanska
12, Velenje, in Surovina, družba za predelavo odpadkov, d.d., Ulica Vita Kraigherja
5, Maribor, skladna s pravili konkurence in
da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija se je izvedla s pridobitvijo
večinskega lastniškega deleža družbe Surovina, d.d., s strani družbe Gorenje, d.d.,
na podlagi nakupa vrednostnih papirjev, kar
pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2. odstavka 11. člena
ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan

resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
Št. 306-31/2007-4
Ob-7717/07
Urad RS za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je glede priglašene
koncentracije, ki temelji na pridobitvi izključnega nadzora družbe ACH, družba za
gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana nad družbo
Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana,
Železna cesta 18, Ljubljana, na podlagi 3.
odstavka 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št.
56/99 in 37/04, v nadaljevanju: ZPOmK)
odločil, da priglašeni koncentraciji družb
ne nasprotuje. Koncentracija je skladna s
pravili konkurence.
ACH, družba za gospodarjenje z naložbami, d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana,
je dne 7. 2. 2007 sklenila pogodbo o prodaji
delnic z družbo Debitel Koncernfinanzierungs GmbH, Stuttgart, Nemčija kot prodajalcem, s katero bo priglasitelj ACH d.d.
pridobil izključni nadzor v družbi Debitel telekomunikacije d.d. Ljubljana, Železna cesta
18, Ljubljana. Realizacija pogodbe (plačilo
kupnine in prenos delnic) je vezana na izdajo odločbe Urada. V navedenem primeru
gre za koncentracijo v smislu druge alineje
2. odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
se dejavnosti oziroma proizvodi in storitve
družb udeleženih v koncentraciji in z njimi
povezanih družb ne prekrivajo in na ta način
ni izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Št. 8/2007
Ob-7457/07
Ime medija: Gorenjski glas.
Izdajatelj medija: Gorenjski glas, d.o.o.,
Kranj, Zoisova 1, 4000 Kranj.
Lastniki, ki imajo več kot 5% kapitala
oziroma upravljalskih pravic:
– Gorenjska banka, d.d., Kranj 82,05%,
– Delo, d.d., Ljubljana 10%.
Direktorica družbe je Marija Volčjak, organ upravljanja je skupščina družbe.
Ob-7494/07
I. Sedež in naslov pravne osebe: Časnik
Finance d.o.o., Dalmatinova ulica 2, 1000
Ljubljana.
II. Podatki o osebah, ki imajo več kot
5% kapitala oziroma upravljavskih oglasov:
Bonnier Business Press AB, Torsgatan 21,
SE-113 90 Stockholm, Švedska – 100% lastnik.
III. Uprava: Peter Frankl, direktor družbe.
IV. Nadzorni odbor: Hans Jacob Bonnier,
Gerdt Larsson, Slobodan Sibinčič, Ingegärd
Berndtsson, Vibjörn Madsen.
Ob-7511/07
Pri izdajatelju Dnevnik, Časopisna družba, d. d., Kopitarjeva 2 in 4, 1510 Ljubljana se zamenja dosedanji lastnik 25,74%
osnovnega kapitala Styria Medien AG,
Schonaugasse 64, Graz, Avstrija v Styria
Media International AG, Schonaugasse 64,
Graz, Avstrija z enakim % osnovnega kapitala družbe.
Ob-7527/07
Izdajatelj: Naš čas, d.o.o., Kidričeva cesta 2/a, 3320 Velenje.
Ime medija: Naš čas, Radio Velenje.
Oba medija se financirata iz lastnih virov.
Več kot 5% kapitala imajo: Naš čas,
d.o.o. 38,64%, Boris Zakošek 18,05%, Mira
Zakošek 8,64%, Stanislav Vovk 7,67%, Mitja Čretnik 6,55%, Nina Jug 5,31%.
Organa upravljanja družbe sta skupščina
in direktor.
Direktor družbe je Boris Zakošek.
Ob-8282/07
Ime medija: GV IN.
Firma in sedež izdajatelja: Bisnode,
družba za medije ter poslovne in bonitetne informacije d.o.o., Einspielerjeva 6,
1000 Ljubljana.
Odgovorna oseba izdajatelja: Maria Anselmi, direktorica.
Podatki o osebi, ki ima najmanj pet odstotni lastniški ali upravljavski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja: Bisnode AB, Sveavagen 56,
S-11390, Stockholm, Kraljevina Švedska.
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Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Ob-7719/07
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3.
2007, je bilo objavljeno vabilo z dnevnim
redom skupščine Slip, d.d., v katerem se
predzadnji odstavek spremeni tako, da se
glasi: »Pravico udeležbe in glasovalno
pravico na skupščini imajo vsi delničarji, ki so vpisani v delniško knjigo na dan
skupščine«.
Slip, d. d.,
uprava družbe
Ob-7499/07
Na podlagi 26. člena Statuta, uprava
družbe Kompas Bled d.d. sklicuje
16. redno skupščino
družbe Kompas Bled d.d.,
ki bo v sredo, 25. 4. 2007 ob 13. uri v
Hotelu Kompas Bled.
Predlaga se naslednji dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
Predsedujoči: po statutu direktor podjetja.
Verifikacijska komisija: Maja Štefe, Romana Kalamar.
Zapisnik: Notariat – Stane Krainer – notar.
2. Predložitev letnega poročila za leto
2006, pisnega poročila nadzornega sveta k
letnemu poročilu, sprejem sklepa o uporabi
bilančnega dobička, ter podelitev razrešnice
upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
a) Skupščina je seznanjena z letnim poročilom družbe za leto 2006 in pisnim poročilom nadzornega sveta, ki ga je v skladu z
274.a členom ZGD predložil nadzorni svet in
s katerim obvešča Skupščino, da je potrdil
letno poročilo za leto 2006.
b) Čisti dobiček poslovnega leta znaša 15,888.717,28 SIT, preneseni čisti dobiček višini 10,395.000 SIT, in se razporedi: 794.435,87 SIT v zakonske rezerve,
20,778.672,10 SIT v sklad za odkup lastnih
delnic, 4,558.200 SIT za izplačilo dividend in
152.511,68 v druge rezerve iz dobička.
c) Potrdi in odobri se delo direktorja in
nadzornega sveta Kompas Bled d.d. v poslovnem letu 2006 ter se direktorju in članom nadzornega sveta na podlagi drugega
odstavka 282.a člena Zakona o gospodarskih družbah podeli razrešnica.
3. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic po določbah 381. člena in nadaljnjimi ZGD 1 v zvezi z 21. in 22. členom
statuta družbe.
a) Predlog sklepa: zaradi umika lastnih
delnic se poenostavljeno zmanjša osnovni
kapital delniške družbe z umikom 6474 delnic, v nominalni višini 6,474.000 SIT, s prenosom 6,474.000 SIT v kapitalske rezerve družbe. Osnovni kapital po zmanjšanju
znaša 22,791.000 SIT in je razdeljen na
22.791 delnic

b) Uskladi se statut v določbah o višini
osnovnega kapitala ter številu delnic.
4. Sklep o uvedbi kosovnih delnic.
Predlog sklepa: sprejme se sklep o uvedbi kosovnih delnic in se posledično spremeni 7. člen statuta družbe, ki glasi: Osnovni
kapital je razdeljen na 22.791 kosovnih navadnih delnic. Vsaka kosovna delnica družbe ima enak delež in pripadajoč znesek v
osnovnem kapitalu.
5. Preračun – uskladitev z EUR.
Predlog sklepa: na podlagi 694. člena
ZGD-1, se nadzorni svet in upravo pooblašča, da pod pogojem uvedbe evra, v statutu vsebovane zneske osnovnega kapitala v
tolarjih preračuna po uradnem tečaju zamenjave in skladno s tem spremeni statut v 6.
in 32. členu, kjer je to potrebno.
6. Poslovni plan družbe za leto 2007.
Predlog sklepa: potrdi se poslovni plan
družbe za leto 2007.
Delničar, ki bi želel razširitev dnevnega
reda, lahko svoj pismeni predlog za obravnavo in predlog sklepa pošlje upravi podjetja
najmanj 3 dni pred skupščino. Le-ta bo odločala o njegovi uvrstitvi na dnevni red.
Fizične osebe morajo pri evidentiranju
prisotnosti dokazati svojo identiteto z osebno izkaznico in potrdilom o vpisu v delniško
knjigo.
Evidentiranje se začne ob 12.30 v Hotelu
Kompas Bled.
Prosim vse delničarje, da s svojo prisotnostjo prispevate k uspešni izvedbi skupščine.
Kompas Bled d.d.
za upravo
direktor Martin Merlak
Ob-7500/07
Na podlagi 47. člena Statuta družbe Socius d.d. in 295. člena Zakona o gospodarskih družbah – 1 upravni odbor družbe
Socius d.d. sklicuje
redno skupščino
družbe Socius d.d.,
ki bo 24. aprila 2007 ob 12. uri v sejni
sobi družbe Socius d.d., Bravničarjeva 13,
1000 Ljubljana.
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa št. 1:
Na predlog upravnega odbora se imenuje predsednika skupščine in preštevalca
glasov.
Na skupščini bo prisotna notarka Nada
Kumar.
2. Seznanitev s poročilom upravnega
odbora za poslovno leto 2006 in z letnim
poročilom družbe za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2: skupščina se seznani z letnim poročilom družbe za leto
2006 in s poročilom upravnega odbora o
svojem delu in preveritvi letnega poročila
za leto 2006.
3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom organov vodenja ali
nadzora za leto 2006.
Predlog sklepa št. 3.1: bilančni dobiček za
poslovno leto 2006 v višini 73.342 tisoč SIT
ostane nerazporejen (preneseni dobiček).

Predlog sklepa št. 3.2: skupščina podeli
članom organov vodenja ali nadzora razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
4. Imenovanje člana upravnega odbora.
Predlog sklepa št. 4: skupščina imenuje Alenko Podbevšek za članico upravnega
odbora.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci ali zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe Socius d.d.
Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti
delničarji ali njihovi pooblaščenci, ki bodo
vsaj tri dni pred sejo skupščine pisno prijavili
svojo udeležbo na sedežu družbe in ki bodo
vpisani v delniški knjigi družbe, po stanju na
zadnji dan prijave.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, in
sicer vsak delovni dan od 10. do 12. ure pri
poslovni sekretarki Tanji Kuhar.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda skupščine pisno sporočijo
družbi v sedmih dneh od objave sklica skupščine.
Predsednik upravnega odbora družbe
Socius d.d.
Ob-7536/07
Na podlagi 40. člena statuta JEM Jeseniške mesnine d.d. – v stečaju in na podlagi
zahteve delničarjev stečajni upravitelj Grega
Erman sklicuje
10. redno sejo skupščine
JEM Jeseniške mesnine d.d. – v stečaju,
ki bo v torek 24. 4. 2007 ob 16. uri v
prostorih sejne sobe na sedežu družbe na
naslovu Plavž 14, Jesenice.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev delovnih teles in potrditev
notarja.
Predlog sklepa št. 1:
Za predsednika skupščine se imenuje Darja Erceg, za preštevalca glasov se
imenuje Marjana Goljevšček za notarska
opravila se potrdi izbrani notar Uroš Kos
iz Ljubljane.
Obravnava in sprejem sklepa o preračunu v eure.
Predlog sklepa št. 2:
»Z dnem uvedbe eura se v statutu vsebovani nominalni zneski delnic zaradi metode preračuna iz prvega odstavka 693. člena
ZGD preračunajo, in sicer:
Nominalni znesek vsake delnice z nominalnim zneskom 2.000 SIT znaša 8,34
EUR.
S tem znaša osnovni kapital družbe
400.603,56 EUR, ki je porazdeljen v 48.034
delnic.
Razlika v znesku 281.100 EUR, ki izhaja
iz preračunavanja se razporedi v kapitalske
rezerve.
Obravnava se sklep o uvedbi kosovnih
delnic po dnevu uvedbe eura.
Predlog sklepa št. 3:
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Delnice družbe se po dnevu uvedbe
eura preoblikujejo v kosovne delnice, in sicer se:
– vsaka delnica z nominalnim zneskom
2.000 SIT (8,34 EUR) se nadomesti z eno
kosovno delnico.
Ena kosovna delnica vsebuje računsko
vrednost 8,34 EUR, osnovni kapital družbe
je 400.603,56 EUR.
Obravnava se sklep o odločanju o spremembi statuta.
Predlog sklepa št. 4:
3. člena statuta se spremeni, da se
glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
400.603,56 EUR in je razdeljen na 48.034
kosovnih delnic.
Vse delnice so navadne, imenske, kosovne delnice.
Navadna imenska, kosovna delnica daje
delničarju pravice do:
– enega glasu pri glasovanju na skupščini,
– sorazmerne dividende iz bilančnega
dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.
Vsaka kosovna delnica zagotavlja en
glas. Deleži delničarjev pri dobičku se določajo v sorazmerju z številom kosovnih delnic, katerih imetnik je delničar.«
4. člen statuta se spremeni, tako da odslej glasi:
»Vse delnice so enega razreda v smislu
177. členu ZGD«.
7. člen statuta se spremeni, tako, da odslej glasi:
»Imenske kosovne delnice, ki so izdane
v nematerializirani obliki, se prenašajo na
način, določen v predpisih, ki urejajo prenose nematerializiranih vrednostnih papirjev.«
45. člen statuta se spremeni tako, da se
črta prvi stavek, ki glasi:
Vsakih 2000 SIT nominalnega zneska
delnice daje delničarju en glas:«.
Obravnava se povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki in izključitev prednostne pravice do novih delnic.
Predlog sklepa št. 5:
Osnovni kapital družbe JEM, jeseniške mesnine, d.d. – v stečaju, ki znaša
400.603,56 EUR se skladno s 333. členom
ZGD poveča z novimi stvarnimi vložki za
119.353,74 EUR, tako da bo znašal po povečanju 519.957,30 EUR. Stvarni vložki se
vplačajo s prenosom terjatve upnika v družbe JEM, jeseniške mesnine, d.d. – v stečaju
St 13/2005.
Povečanje se opravi z izdajo 14.311 navadnih rednih imenskih kosovnih delnic – 2.
izdaje, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in
enak pripadajoč znesek, ki znaša 8,34 EUR
na posamezno kosovno delnico, na skupaj
519.957,30 EUR.
Osnovni kapital družbe JEM, d.d. – v stečaju, je po povečanju razdeljen na 62.345
navadnih rednih imenskih kosovnih delnic
pri čemer pripada posamezni kosovni delnici
v osnovnem kapitalu enak delež in pripadajoč znesek, ki znaša 8,34 EUR na posamezno kosovno delnico.
Prodajna cena delnice je 8,34 EUR, kar
pomeni, da skupna prodajna vrednost celotne 2. izdaje delnic, znaša 119.353,74 EUR.
Najnižji znesek, ki mora biti vplačan ob nakupu delnic, je 8,34 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala iz tega
sklepa se opravi in nove delnice se izdajo na
naslednji način ter pod naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic je: JEM,
jeseniške mesnine, d.d. – v stečaju.
– Vrsta in razred novih delnic
Nove delnice so navadne (redne) imenske kosovne delnic z glasovalno pravico 2.
izdaje izdane v nematerializirani obliki.
Vsaka nova delnica daje njenemu imetniku enake pravice, kot obstoječe delnice
določene s statutom družbe, in s katerimi
tvorijo skupaj isti razred.
– Način razpolaganja z novimi delnicami
Nove delnice so prenosljive v skladu z
določbami statuta družbe in določbami, ki
urejajo prenos nematerializiranih vrednostnih papirjev.
– Število novih delnic
Celotna izdaja delnic obsega 14.311 delnic.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 8,34 EUR
Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 119.353,74 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic 14.311 in
emisijske vrednosti ene nove delnice 8,34
EUR.
– Način oziroma oblika izdaje novih delnic
Nove delnice bodo izdane v nematerializirani obliki z vpisom na registrske račune
imetnikov pri KDD – Centralno Klirinško depotni družbi, d.d. Ljubljana (v nadaljevanju
KDD).
– Način izplačila dividende
Dividende za nove delnice se izplačujejo
na način in pod pogoji, določen s statutom
družbe in sklepom skupščine o delitvi bilančnega dobička ter v skladu z vsakokrat veljavnimi predpisi; tako da delnice sodelujejo
pri bilančnem dobičku celega poslovnega
leta, v katerem je sprejet ta sklep o povečanju osnovnega kapitala.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic
Nove delnice lahko vpiše in vplača delničar družbe Bala proizvodnja, notranja in
zunanja trgovina ter storitve Bled, d.o.o., s
sedežem Finžgarjeva 8, 4260 Bled, tako, da
izroči oziroma prenese na družbo kot stvarni vložek svojo terjatev do družbe v višini
119.353,74 EUR iz naslova nakupa opreme
po računu z dne 13. 3. 2007.
Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno
izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih družbe. Delnice morajo biti vpisane in stvarni
vložek družbi izročen najkasneje zadnji delovnega dan pred dnevom naroka za prisilno
poravnavo.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
Nove delnice se izročijo imetnikom, ki
bodo vpisali in vplačali nove delnice v skladu s tem sklepom z vpisom na registrske
račune imetnikov pri KDD, in sicer v roku,
določenem v zakonu o nematerializiranih
vrednostnih papirjih.
– Možnost preoblikovanja delnic
Nove delnice se lahko preoblikujejo po
vrsti in razredu skladno s statutom družbe
in veljavnimi predpisi.
– Prednostna pravica dosedanjih delničarjev
Prednostna pravica dosedanjih delničarjev JEM, d.d. – v stečaju do vpisa delnic po
tem sklepu se izključi.
– Pravice iz novih delnic
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Vsaka delnica te izdaje daje delničarju
enake pravice kot delnice prejšnjih izdaj,
in sicer:
– enega glasu pri glasovanju na skupščini,
– sorazmerne dividende iz bilančnega
dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend,
– v primeru stečaja ali likvidacije pravico
do sorazmernega dela iz preostanka stečajne ali likvidacijske mase.
– Druga pomembna dejstva v zvezi z
izdajo novih delnic
Nove delnice družbe JEM, jeseniške mesnine, d.d. – v stečaju se izdajo po postopku prodaje vrednostnih papirjev v smislu 2.
točke prvega odstavka 18. člena Zakona o
trgu vrednostnih papirjev ZTVP-1, kjer za
prvo prodajo vrednostnih papirjev vrednostnih papirjev ni potrebno objaviti prospekta
pri ponudbi vrednostnih papirjev, ki so namenjene manj kot stotim vnaprej znanim
fizičnim ali pravnim osebam, ki niso dobro
poučeni investitorji in imajo stalno prebivališče ali sedež v Republiki Sloveniji oziroma v vsaki posamezni drugi državi članici
Evropske unije.
Ta sklep je sprejet pod odložnim pogojem, da bo prisilna poravnava št. St 13/2005,
ki se vodi nad družbo pri Okrožnem sodišču
v Ljubljani pravnomočno potrjena.
Če je prisilna poravnava St 13/2005
pravnomočno potrjena, se štejejo nove delnice za vplačane in osnovni kapital za spremenjen z dnem pravnomočnosti sklepa o
potrditvi prisilne poravnave.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
uskladi besedilo statuta z veljavno sprejeto
odločitvijo sklepa o povečanju osnovnega
kapitala s stvarnimi vložki.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki, ki se
izkažejo, ki se izkažejo kot imetniki delnic
družbe.
Pozivamo udeležence, da se zglasijo ob
prihodu na skupščino pol ure pred začetkom
zasedanja.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine
30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim
redom. V tem primeru bo skupščina veljavno
odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
JEM Jeseniške mesnine d.d. – v stečaju
Stečajni upravitelj: Grega Erman
Ob-7552/07
Na podlagi poglavja 7 Statuta družbe
Hypos – Muta, podjetje za hidravliko, d.d.,
Koroška c. 57, Muta uprava in nadzorni svet
sklicujeta
13. skupščino
delniške družbe Hypos - Muta, podjetje
za hidravliko in pnevmatiko,d.d.
Koroška c. 57, 2366 Muta,
dne 24. 4. 2007 s pričetkom ob 13. uri v
prostorih družbe Hypos - Muta, d.d., Koroška c. 57, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev zasedanja skupščine, ugotovitev navzočnosti, ter sklepčnosti in izvolitev
delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: skupščina potrdi delovna telesa v predlaganem sestavu, ugotovi
sklepčnost in sprejme predlagani dnevni red.
Za sestavo notarskega zapisnika se imenuje
notarka Sonja Kralj iz Slovenj Gradca.
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2. Seznanitev s poročilom nadzornega
sveta za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani
s poročilom nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o razporeditvi bilančnega
dobička za leto 2006 in podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za
leto 2006.
Predlog sklepa:
1. Na predlog uprave in nadzornega
sveta skupščina sprejme sklep, da ostane bilančni dobiček za leto 2006 v višini
409.300, 59 EUR nerazporejen.
2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje
in odobrava njuno delo v poslovnem letu
2006.
4. Imenovanje revizijske hiše za leto
2007.
Predlog sklepa: za opravljanje revizije
poslovanja za leto 2007 se imenuje revizijska hiša Plus revizija Ljubljana.
5. Dopolni se statut družbe s členom
4.9, ki spada v poglavje: Pravice in obveznosti imetnikov delnic na podlagi določb
ZLPP.
Predlog sklepa:
4.9 Obstoječi delničarji imajo prednostno pravico nakupa delnic pri prodaji delnic obstoječih delničarjev. Obstoječi delničarji morajo najkasneje v 30 dneh po
objavi prodaje delnic uveljaviti prednostno
pravico, sicer prednostna pravica preneha
veljati.
6. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2007.
Predlog sklepa: sprejme se informacija
o poslovanju družbe v letu 2007.
5. Vprašanja in pobude
Udeležba na skupščini
Vsi delničarji, ki se nameravajo udeležiti
zasedanja skupščine, so dolžni svojo udeležbo na skupščini sporočiti družbi tako, da
najkasneje deset dni pred sejo skupščine
shranijo delnice ali ustrezna potrdila o lastništvu delnic na sedežu družbe, oziroma
najkasneje tri delovne dni pred zasedanjem skupščine v pisni obliki potrdijo svojo
udeležbo.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pooblastilo mora biti pisno dostavljeno
družbi 3 dni pred zasedanjem skupščine in
ves čas trajanja pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.
Udeležence pozivamo, da pridejo na
skupščino vsaj 30 minut pred začetkom
njenega zasedanja. Ob prihodu se prijavijo
z osebno izkaznico ali drugim identifikacijskim dokumentom ter prevzamejo glasovnice in gradivo.
Gradivo za skupščino vključno z čistopisom statuta bo delničarjem na vpogled
20 dni pred zasedanjem skupščine, vsak
delovni dan od 9. do 14. ure v tajništvu na
sedežu družbe, Koroška c. 57.
Delničarje pozivamo, da svoje morebitne nasprotne predloge pisno posredujejo
upravi družbe v sedmih dneh po objavi
sklica skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna nastopi 30 minutni odmor, po katerem se prične ponovno zasedanje skupščine v istih prostorih. Skupščina bo v tem
primeru veljavno odločala ne glede na število zastopanega kapitala.
Hypos – Muta
uprava in nadzorni svet
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Ob-7584/07
V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in določbami 6.3.2. in 6.3.4.
člena statuta delniške družbe Pivka perutninarstvo d.d., Kal 1, Pivka, sklicuje uprava
družbe
12. izredno skupščino
delniške družbe Pivka perutninarstvo
d.d.,
ki bo dne 26. 4. 2007 ob 14. uri na sedežu družbe v sejni sobi, Kal 1, 6257 Pivka.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti, izvolitev delovnih teles skupščine.
Sprejme se sklep 1: za predsednika
skupščine se izvoli Stane Kranjec, za preštevalca glasov se imenujeta Cvetka Rebec
in Dragica Kapelj. Skupščini prisostvuje notar Darko Jerše.
2. Iztek mandata dosedanjim članom
nadzornega sveta in imenovanje novih članov nadzornega sveta.
Na predlog nadzornega sveta se sprejme sklepe:
2.1. Skupščina ugotovi, da se je z dnem
26. 3. 2007 iztekel mandat dosedanjim članom nadzornega sveta, predstavnikom delničarjev: Vitalu Turnšku, Marku Močanu,
Stojanu Hergouthu.
2.2. Skupščina imenuje nove člane nadzornega sveta: Marka Močana, Stojana Hergoutha in Jadranko Morelj za obdobje štiriletnega mandata, to je od 26. 4. 2007 dalje.
2.3. Skupščino se seznani, da bo svet
delavcev izvolil 2. člana nadzornega sveta,
predstavnika delavcev za naslednje mandatno obdobje.
Gradivo za skupščino je na vpogled na
v tajništvu družbe, na sedežu družbe Kal 1,
Pivka vsak dan od 8. do 10. ure od objave
sklica do vključno dneva zasedanja skupščine.
Nasprotni predlogi delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda morajo biti
pisni in poslani upravi družbe v roku sedem
dni od objave sklica skupščine.
Pogoj za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice na skupščine je, da delničarji pisno prijavijo svojo udeležbo upravi
družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem
in da so vpisani v delniški knjigi, ki se vodi
na Klirinško depotni družbi.
Delničarji lahko na skupščini odločajo
tudi preko zastopnikov ali pooblaščencev.
Pooblaščenci se morajo izkazati s pisnim
pooblastilom delničarja in ga deponirati na
sedežu družbe najkasneje tri dni pred zasedanjem.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
se ob prijavi izkažejo z veljavnim osebnim
dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega
registra.
Prostor, v katerem bo potekala skupščina, bo odprt eno uro pred zasedanjem. Delničarje, njihove zastopnike in pooblaščence
pozivamo, da se zglasijo v sejni sobi pol ure
pred zasedanjem, da podpišejo listo prisotnih in prevzamejo glasovnice.
Pivka Perutninarstvo d.d.
uprava
Št. 15/07
Ob-7660/07
Skladno z 20. členom Statuta delniške
družbe Merkur zavarovalnica d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 58, sklicuje
uprava družbe

15. redno skupščino
delničarjev delniške družbe Merkur
zavarovalnica d.d.,
ki bo dne 23. 4. 2007 ob 16. uri na sedežu družbe, Dunajska cesta 58, Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov.
Predlog sklepa: izvolijo se organi skupščine po predlogu uprave.
2. Seznanitev delničarjev s sprejemom
letnega poročila za leto 2006.
3. Sklepanje o uporabi bilančnega dobička.
Predlog sklepa: bilančni dobiček se uporabi skladno s predlogom uprave.
4. Podelitev razrešnice članom uprave in
nadzornega sveta.
Predlog sklepa. podeli se razrešnica
upravi in članom nadzornega sveta.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: imenujejo se novi člani
nadzornega sveta.
6. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se predlagane
spremembe statuta.
7. Seznanitev delničarjev z letnim poročilom notranje revizije za leto 2006.
8. Povečanje osnovnega kapitala družbe
iz sredstev družbe.
Predlog sklepa: poveča se osnovni kapital iz sredstev družbe skladno s predlogom
uprave.
9. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa: za poslovno leto 2007
se na predlog nadzornega sveta za revizorja imenuje Družba KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
Gradivo za skupščino je s predlogi sklepov delničarjem na vpogled na sedežu družbe Merkur zavarovalnica d.d., Dunajska 58,
Ljubljana.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki so na dan skupščine kot delničarji družbe
vpisani v register KDD, d.d.
Vsakega delničarja lahko na skupščini
zastopa pooblaščenec na podlagi overjenega pisnega pooblastila. Pooblaščenec mora
pooblastilo predložiti najkasneje ob začetku
skupščine družbe.
Merkur zavarovalnica d.d., Ljubljana
uprava družbe
Ob-7677/07
Na podlagi 40. člena Statuta družbe
DEOS družba za izgradnjo in upravljanje
oskrbovanih stanovanj, d.d. uprava družbe
sklicuje
5. redno skupščino
delničarjev družbe DEOS, d.d.,
ki bo v ponedeljek, 23. aprila 2007 ob 8.
uri v prostorih družbe DEOS, d.d. na Dunajski 58 v Ljubljani z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: skupščina ugotavlja, da je
sklepčna. Za predsednika skupščine se izvoli
Blaž Razvornik. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Uroš Kos iz Ljubljane.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006, z mnenjem
revizorja, s pisnim poročilom nadzornega
sveta o preverbi letnega poročila in odločitev o uporabi bilančnega dobička ter pode-
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litev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave o poslovanju za leto 2006, s pisnim poročilom nadzornega sveta o preverbi
letnega poročila in poročilom o reviziji računovodskih izkazov za poslovno leto 2006.
b) Bilančni dobiček družbe ugotovljen v
letnem poročilu za leto 2006, ki po stanju
na dan 31. 12. 2006 znaša 16,386.696,28
SIT in se nameni za pokrivanje izgube iz
naslova oblikovanih rezervacij.
c) Skupščina podeli upravi družbe in
nadzornemu svetu razrešnico za poslovno
leto 2006.
3. Ugotovitev, da bo dosedanjim članom
nadzornega sveta prenehal mandat in izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa:
a) Ugotovi se, da dosedanjim članom
nadzornega sveta Alenki Žnidaršič Kranjc,
Branki Neffat in Branku Kastelicu z dnem
24. 4. 2007 preneha mandat v nadzornem
svetu družbe zaradi preteka roka za katerega so bili imenovani.
b) V skladu z 29. členom Statuta družbe
se za člane nadzornega sveta za naslednje
štiriletno mandatno obdobje, ki začne teči
24. 4. 2007 izvolijo:
– Alenka Žnidaršič Kranjc,
– Branka Neffat,
– Branko Kastelic.
4. Imenovanje revizorja.
Predlog sklepa: skupščina imenuje revizorsko družbo Renoma d.o.o., Kamniška
ulica 25, Ljubljana, za revizorja družbe za
leto 2007.
Vpogled gradiva
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov je na vpogled delničarjem družbe na
sedežu družbe v Ljubljani, Dunajska 58

(3. nadstropje), od dneva objave sklica v
Uradnem listu RS do dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan med 8. in 15. uro.
Čas sklica
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine ob 8.30 z istim dnevnim redom. V tem
primeru bo skupščina veljavno odločala ne
glede na višino zastopanega osnovnega
kapitala.
Pogoji udeležbe
Za izvajanje glasovalnih pravic na skupščini morajo delničarji svojo navzočnost
predhodno napovedati s pisno prijavo udeležbe, ki mora prispeti najkasneje 3 dni pred
zasedanjem skupščine po pošti, faksu, epošti ali z osebno vročitvijo na sedež družbe
DEOS, d.d., Dunajska 58, Ljubljana, faks
01/436-20-93, e-pošta: info@deos.si. To
velja tudi za pooblaščence. Pooblaščenci
morajo prijavi priložiti fotokopije pooblastil.
Obrazec prijave udeležbe in pooblastila lahko delničarji oziroma njihovi pooblaščenci
dvignejo na sedežu družbe ves čas, ko je
možen vpogled v gradivo za to skupščino.
DEOS, d.d.
direktor:
Bojan Krajnc
Ob-7770/07
Uprava banke Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana na podlagi XIV.A. točke statuta banke sklicuje
skupščino
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana
ki bo torek, 24. 4. 2007 ob 12.30, v prostorih Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana.
Za sejo skupščine banke predlaga uprava banke naslednji dnevni red:
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1. Otvoritev skupščine banke, ugotovitev
sklepčnosti in izvolitev delovnih organov.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da je skupščina banke sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Boris Bajt.
Za preštevalko glasov se imenuje Vukoja
Marija.
Ugotovi se prisotnost vabljenega notarja.
2. Odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta
Predlog sklepa:
1. Skupščina Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana odpokliče člane nadzornega
sveta banke.
2. Na funkcijo članov nadzornega sveta
se za 4 leta izvolijo Andrea Moneta, mag.
Wolfgang Edelmüller, mag. Helmut Haller,
Herbert Hangel in mag. Martin Klauzer.«
3. Razno: gradivo za skupščino s predlogi sklepov je delničarjem na vpogled
na sedežu Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140 od 23. 3. 2007
dalje. Skupščine banke se imajo pravico
udeležiti delničarji banke, v korist katerih
so delnice na ime vknjižene v delniški knjigi
oziroma na računih vrednostnih papirjev, ki
se vodijo pri KDD, 10 dni pred sejo skupščine. Delničarji banke morajo najkasneje 3
dni pred sejo skupščine prijaviti svojo udeležbo na skupščini tajništvu uprave banke.
Na skupščini banke lahko delničarja zastopa tudi pooblaščenec, na podlagi pisnega
pooblastila.
Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana
Uprava banke
dr. France Arhar
dr. Heribert Fernau
mag. Stefan Vavti
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Zavarovanja terjatev
SV 379/07
Ob-7810/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opravilna številka SV 379/07 z dne
16. 3. 2007, je bila nepremičnina – stanovanje številka 1 v skupni izmeri 75,88 m2, ki se
nahaja v pritličju večstanovanjske stavbe v
Mariboru, Cankarjeva ulica 28, zgrajene na
parceli številka 716 katastrska občina Maribor - Grad, last zastaviteljice Zorice Gorjup,
rojene 19. 6. 1958, stanujoče Cankarjeva ulica 28, 2000 Maribor, do celote, na podlagi
prodajne pogodbe številka 1132/2004 z dne
2. 2. 2005, sklenjene med njo kot kupcem
in med Javnim medobčinskim stanovanjskim
skladom Maribor, kot prodajalcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank St. Stefan
– Jagerberg – Wolfsberg, registrierte Genossenschaft mit beshränkter Haftung (registrirana zadruga z omejenim jamstvom),
s sedežem 8083 Sankt Stefan im Rosental,
Murecker Strasse 23, Republika Avstrija, za
zavarovanje denarne terjatve prej navedene
upnice do dolžnika Matjaža Medveda, rojenega 10. 8. 1973, stanujočega Ulica Vita
Kraigherja 20, 2000 Maribor in do dolžnice
Oksane Medved, rojene 17. 11. 1969, stanujoče Ulica Vita Kraigherja 20, 2000 Maribor,
in sicer v višini 60.000 EUR s pripadki ter
z zapadlostjo najkasneje do vključno 20. 4.
2022, oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.
SV 113/07
Ob-7811/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Darka Jeršeta iz Postojne, opr. št. SV-113/07 z dne 14. 3. 2007,
je bilo stanovanje št. 4, v drugem nadstropju
stanovanjske hiše v Postojni, na naslovu Tržaška cesta 49a, ki stoji na zemljišču s parc.
št. 1212/3, k.o. Postojna, last zastaviteljev
Alenke Lipovž Jordan in Igorja Jordana, stanujočih v Postojni na naslovu Tržaška cesta
49a, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe
- Adria - bank d.d., Dunajska cesta 117, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 61.163,92 CHF, z dogovorjeno obrestno
mero v višini 6 mesečni CHF Libor + 2% letno
in datumom zapadlosti terjatve 28. 2. 2037.
SV 184/07
Ob-7812/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Staneta Krainerja iz
Radovljice, opr. št. SV 184/07, je bil poslovni prostor – gostinski lokal v skupni izmeri
151,80 m2, ki se nahaja v pritličju objekta v

večstanovanjski stavbi z identifikacijsko številko 00768 na naslovu Prešernova ulica 9,
4240 Radovljica, zgrajeni na parc. št. 294/2,
stavbišče v izmeri 410 m2 k.o. Radovljica,
vpisani pri vl. št. 1280 k.o. Radovljica, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Radovljici,
katerega lastnik je zastavitelj Lukić Goran,
roj. 1. 11. 1971, s stalnim prebivališčem Ulica Tuga Vidmarja 2, 4000 Kranj, skupaj s
pripadajočo solastninsko pravico na skupnih
prostorih, delih in napravah s pripadajočim
zemljiščem, zastavljen v korist Volksbank
Karnten sud, reg. Gen.m.b.H., Hauptplatz 6, Borovlje, Avstrija,z identifikacijsko št.
1900625, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 135.000 EUR s pp.
SV 436/07
Ob-7813/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-436/07; DK-37/07, z
dne 28. 2. 2007 je bila nepremičnina – stanovanje v stanovanjski hiši Polanškova 12,
Bežigrad, Ljubljana, v izmeri 77,35 m2, ki
sta last zastaviteljev Petrović Dragana, rojenega 10. 9. 1960 in Petrovič Marije, rojene
6. 9. 1961, oba stanujoča Polanškova ulica
12, Ljubljana - Črnuče, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. Pr.
2420/92-Šu/mt-2 z dne 12. 6. 1992, sklenjene med njima kot kupcema ter Inštitutom za
geologijo, geotehniko in geofiziko, Dimičeva
14, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno
v korist upnice Posojilnica – bank Borovlje
– Celovec registrirana zadruga z omejenim
jamstvom (Kreditbank Ferlach, registrierte
Genossenschaft mit beschrienkter Haftung),
Hauptplatz 16, 9170 Borovlje, Avstrija, ident.
št. 1900650, za zavarovanje denarne terjatve v višini 345.000 EUR s pripadki, napram
dolžnikoma Petrović Drganu in Petrovič Mariji, oba stanujoča Polanškova ulica 12, Ljubljana-Črnuče.
SV 228/07
Ob-8345/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 228/07 z dne 15. 3. 2007,
je bil del nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo kot etažna lastnina, in sicer
garsonjera v skupni izmeri 24,70 m2, stoječa na parc. št. 29.S, vpisana v vložku št.
107 k.o. Žalec, identifikator nepremičnine
pa v času sklepanja tega notarskega zapisa še ni znan, zastavljena v korist upnice
Banke Celje d.d. Celje, Vodnikova 2, Ce-

lje, matična številka 5026121, za zavarovanje denarne terjatve, na podlagi pogodbe o
deviznem stanovanjskem kreditu v znesku
34.000 CHF, z zapadlostjo zadnje anuitete
20. 3. 2017, z obrestno mero 4,23% letno,
ki je sestavljena iz spremenljive referenčne obrestne mere CHF Libor 6m, ki znaša
2,33% letno in fiksnega pribitka v višini 1,9%
letno in efektivno letno obrestno mero, ki ob
odobritvi kredita znaša 4,46%, ter možnostjo
predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški.
SV 149/07
Ob-8346/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 149/07 z dne 22. 3. 2007,
je nepremičnina, poslovni prostor v skupni
izmeri 14 m2, ki se nahaja v atriju med osmi
3-5 na nivoju podhoda avtobusne postaje v
Mlinski ulici v Mariboru, stoječe na parc. št.
1786/1 in 1789/4, k.o. Maribor-Grad, ki je
do celote last Marije Barbare Varga, stan.
Klinetova ul. 14, Maribor, na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 3. 2007, zastavljena
v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnikov Marije Barbare Varga, stan.
Klinetova ul. 14, Maribor in Roberta Celcerja, stan. Vončinova ul. 12, Maribor, v višini
15.000 EUR, s pripadki.
SV 225/07
Ob-8347/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz
Murske Sobote, opravilna številka SV 225/07
z dne 13. 3. 2007, je bil poslovni prostor v
skupni izmeri 135 m², ki se nahaja v pritličju
stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu
Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in
sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601,
ki stoji na parceli številka 1058/4 katastrska
občina Murska Sobota in ki ga je zastavna
dolžnica pridobila po prodajni pogodbi, sklenjeni dne 29. 3. 2006, s prodajalko Abanko
Vipa d.d., prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga
je pridobila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0
z dne 14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 3. 4. 2006, od Mestne občine
Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000
Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
79.000 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 74/2006
Os-7448/07
To sodišče objavlja v likvidacijski zadevi
pod opr. št. St 74/2006 sklep z dne 8. 3.
2007:
1. Likvidacijski postopek nad dolžnikom: Zadruga Mirosan, Organizacija pro
izvajalcev svežega sadja z.o.o., Kasaze
95, Petrovče – v likvidaciji (matična številka 1893963, ID št. za DDV: SI16091132),
se zaključi v skladu z določili 169/I-II in 182.
člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris likvidacijskega dolžnika: Zadruga Mirosan, Organizacija proizvajalcev svežega
sadja z.o.o., Kasaze 95, Petrovče – v likvidaciji (matična številka 1893963, ID št. za
DDV: SI16091132), iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2007
St 36/2006
Os-7465/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 36/2006 sklep z dne 13. 3. 2007:
I. To sodišče je dne 26. 4. 2006 ob 13.
uri prejelo neposredno predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: SLB
mednarodni transport, d.o.o., Mariborska
86, Celje, ki ga zastopa odvetnik Aleksander Petrovič iz Celja, z dne 26. 4. 2006 in je
dne 13. 3. 2007 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: SLB mednarodni transport, d.o.o., Mariborska 86, Celje
(matična številka: 5815827, ID št. za DDV:
84810904).
Odslej se firma glasi: SLB mednarodni transport, d.o.o., Mariborska 86, Celje
(matična številka: 5815827, ID št. za DDV:
84810904) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič s.p., Arja vas 1, Petrovče,
št. del. dovoljenja: L7/2001.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča in vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve
stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se

nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2.000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00360607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. junija 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 13. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 13. 3. 2007
St 45/2006
Os-7466/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 45/2006 sklep z dne 8. 3. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom: Fagus gostinstvo in storitve, d.o.o., Švabova ulica 6, Celje – v stečaju (matična številka: 5420091, ID št. za DDV: 84744405),
se zaključi, v skladu z določili 169. člena
ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: Fagus gostintvo
in storitve, d.o.o., Švabova ulica 6, Celje – v
stečaju (matična številka: 5420091, ID št.
za DDV: 84744405), iz pristojnega sodnega
registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2007
Rg 20/2006
Os-7467/07
Prizna se tuja sodna odločba, sklep stečajnega senata Gospodarskega sodišča v
Beogradu, opr. št. IV St 10/2002 z dne 3. 1.
2002, v stečajni zadevi nad dolžnikom:
1. Začne se stečajni postopek nad Investbanko d.d. Beograd, Terazije št. 7–9.
2. Odreja se, da funkcijo stečajnega
upravitelja izvaja Agencija za zavarovanje
depozitov, sanacijo, stečaj in likvidacijo
bank.
Zoper ta sklep je dopusten ugovor v roku
15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 7. 3. 2007
St 191/2002
Os-7468/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Trade
Imex Podjetje za trgovino in proizvodnjo
d.o.o., Tržaška c. 36, Ljubljana za dne
14. 5. 2007 ob 12.30 v razpravni dvorani št.
5 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
St 39/2005
Os-7469/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Vitalex d.o.o., Ljubljana, Ko-

govškova 6 – v stečaju za dne 11. 5. 2007
ob 11.30 v prostorih tukajšnjega sodišča,
Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. V/1.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri tukajšnjem sodišču, Miklošičeva
7 v sobi 10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
St 197/2006
Os-7470/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Špedicija Franci d.o.o. – v stečaju, Herbersteinova 7, Ljubljana razpisuje narok za volitve članov v upniški odbor,
ki bo dne 2. 4. 2007 ob 12.45 v prostorih
tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. I/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
St 36/2007
Os-7471/07
To sodišče je s sklepom St 34/2007 dne
13. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Baki d.o.o., Cesta 30. avgusta
3, Ljubljana, matična številka 2039443.
Za stečajnega upravitelja se imenuje
Edo Rozman, Tacenska cesta 36, Ljubljana-Šentvid.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnika 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 18. 6. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
13. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2007
Ppn 192/2006
Os-7472/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Agro team, d.o.o., Ljubljana, Cankarjevo nabrežje 27, Ljubljana za
dne 20. 4. 2007 ob 12. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna
dvorana št. V.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču na Miklošičevi 7, v sobi 10 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2007
St 188/2006
Os-7473/07
To sodišče je s sklepom St 188/2006 dne
12. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dol-
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žnikom Bioskan Hokkanen & partner Družba za intelektualne storitve in svetovanje
d.o.o., Malo Trebeljevo 88, Ljubljana Polje,
matična številka 1519620, številka dejavnosti
73.101, davčna številka 16300823.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Ladislav Hafner iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in 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 dokazilo o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 28. 5. 2007 ob 10.30 v razpravni dvorani št. 3, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
St 115/2003
Os-7474/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Logeti d.o.o.
– v stečaju, Cerknica, Čabranska 8 za dne
11. 5. 2007 ob 11.15 v razpravni dvorani št.
V., Miklošičeva 7.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 10 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 9. 3. 2007
Lik 33/2007
Os-7475/07
To sodišče je s sklepom Lik 33/2007 dne
12. 3. 2007 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Zavod za farmacijo in za preizkušanje zdravil, Ptujska ulica 21, Ljubljana, matična številka 5053889.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje odvetnik Andrej Razdrih, Celovška 30,
Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi
o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR od vsote prijavljenih terjatev,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,60
EUR ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 28. 5. 2007 ob 12. uri v razpravni
dvorani št. II., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
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St 108/2006
Os-7476/07
Postopek prisilne poravnave nad dolžnikom EVACO, inženiring, trgovina, storitve
d.o.o., Maribor, Vodovodna ulica 28.
To sodišče, Maribor, Sodna ulica 14, razpisuje narok za prisilno poravnavo v zadevi
EVACO, inženiring, trgovina, storitve d.o.o.,
Maribor, Vodovodna ulica 28, za dne 19. 4.
2007 ob 10. uri, v sobi 253.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije v pisarni oddelka za
gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2007
St 49/2006
Os-7477/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Goričan Rudolf s.p., »Gostilna Biser«, Partizanska cesta 2, Gornja Radgona – v stečaju (davčna številka 40538168,
matična številka 1688049) se v skladu z
drugim odstavkom 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL,
zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev, razpisan za dne 20. 3. 2007 ob 14.15, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 3. 2007
St 20/2006
Os-7478/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
TM, Prevozništvo Murska Sobota d.o.o.,
Ulica Staneta Rozmana 6, Murska Sobota – v stečaju (davčna številka 67688403,
matična številka 5532337) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 12. 3. 2007
St 29/2006
Os-7479/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Reha center, invalidsko podjetje za servisne storitve d.o.o., Jadranska ulica 17
– v stečaju, bo II. narok za preizkus terjatev
dne 24. 4. 2007 ob 10. uri, v sobi 26/II tega
sodišča.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 3. 2007
St 15/2007
Os-7480/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2007 z dne 12. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Izdelki iz gline
zavod, tehnološki center, zavod, Žabjak
1, matična številka 2161389, šifra dejavnosti
73.102, davčna številka 21374767.
Odslej firma glasi: Izdelki iz gline zavod, tehnološki center, zavod, Žabjak 1 – v
stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih
in dokazi v roku dveh mesecev od dneva
objave oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.

Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 6.
2007, ob 8.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
12. 3. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 12. 3. 2007
St 45/2002
Os-7513/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom I.P.C. holding d.o.o. – v stečaju,
Dunajska 103, Ljubljana razpisuje 2. narok
za preizkus terjatev, ki bo dne 2. 4. 2007 ob
13. uri v prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7, razpravna dvorana št. IV/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2007
St 93/2001
Os-7526/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 93/2001 sklep z dne 15. 3. 2007:
1. Stečajni postopek nad dolžnikom:
ESO KIKO, Kleparstvo, izolacije, konstrukcije d.o.o., Kajuhova 17/a, Šoštanj
– v stečaju (matična številka: 5693802, ID
št. za DDV: SI36576913), se zaključi v skladu z določili 169/I člena ZPPSL.
2. Odredi se objava sklepa na oglasni
deski sodišča.
3. Po pravnomočnosti sklepa se odredi
izbris stečajnega dolžnika: ESO KIKO, Kleparstvo, izolacije, konstrukcije d.o.o., Kajuhova 17/a, Šoštanj – v stečaju (matična številka: 5693802, ID št. za DDV: SI36576913),
iz pristojnega sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 3. 2007
St 241/2006
Os-7530/07
To sodišče je s sklepom St 241/2006 dne
13. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Ambra 60 Trgovsko podjetje
d.o.o., Donova cesta 10, Medvode – v
stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 14. 3. 2007
St 142/2006
Os-7531/07
To sodišče je s sklepom St 142/2006 dne
12. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom EDIL d.o.o., Grudnovo nabrežje 23, Ljubljana, ker premoženje, ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 12. 3. 2007
St 44/2005
Os-7532/07
Potrdi se predlog stečajnega upravitelja osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.
Narok za obravnavo osnutka za glavno razdelitev stečajne mase dolžnika Vinko
Lutar s.p., Gregorčičeva 40, Murska Sobota – v stečaju, bo dne 15. 5. 2007 ob 14.
uri v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo
v osnutek stečajne mase na tukajšnjem sodišču v sobi št. 5.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 9. 3. 2007
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St 13/2007
Os-7533/07
1. Z dnem 14. 3. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Trgomil
d.o.o., Vrazova ulica 4, Ljutomer, davčna
št. 70251738 in matična št. 5407893.
2. Za stečajnega upravitelja se postavi
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh pisnih izvodih in potrebno
dokumentacijo prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. S prijavo terjatve morajo predložiti
tudi dokazilo o plačani taksi, ki znaša 2%
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR. Ne
plača se taksa za prijavo terjatev delavcev
iz drugega odstavka 160. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na
račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100137.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 5. 6. 2007 ob 14. uri v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 14. 3. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča, ko je izdana odločba o
začetku stečajnega postopka. Tega dne nastopijo vse pravne posledice začetka stečajnega postopka nad dolžnikom in prenehajo
pravice pooblaščencev stečajnega dolžnika
razpolagati s premoženjem stečajnega dolžnika.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2007
St 21/2004
Os-7534/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Domizil lesene montažne hiše d.o.o.
– v stečaju, Na Produ 105, Prevalje, se
zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja
izbris stečajnega dolžnika Domizil lesene
montažne hiše d.o.o. – v stečaju, Na Produ
105, Prevalje iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 14. 3. 2007
St 97/2006
Os-7661/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 97/2006 sklep z dne 16. 3. 2007:
I. To sodišče je dne 21. 12. 2006 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Izdelovanje drobnih kovinskih, usnjenih
in tekstilnih predmetov Justina Gombač
s.p., Kidričeva 2, Rogaška Slatina, z dne
20. 12. 2006 in je dne 16. 3. 2007 ob 9.
uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom:
Izdelovanje drobnih kovinskih, usnjenih in
tekstilnih predmetov Justina Gombač s.p.,
Kidričeva 2, Rogaška Slatina (matična številka: 5137955, ID št. za DDV: SI30696399).
Odslej se firma glasi: Izdelovanje drobnih
kovinskih, usnjenih in tekstilnih predmetov
Justina Gombač s.p., Kidričeva 2, Rogaška
Slatina (matična številka: 5137955, ID št. za
DDV: SI30696399) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Branko Đorđevič, Arja vas 1, Petrovče, št.
delovnega dovoljenja: L7/2001.

III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v register samostojnih podjetnikov.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2.000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00970607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
6. junija 2007 ob 13.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka je bil nabit na oglasno desko dne 16. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 16. 3. 2007
St 10/2005
Os-7662/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 10/2005 sklep z dne 14. 3. 2007:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: Ingrad,
Gradbeno podjetje d.d., Lava 7, Celje – v
stečaju, se razpiše IV: narok za preizkus
terjatev za dne 11. aprila 2007 ob 10. uri v
sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 14. 3. 2007
St 58/2006
Os-7663/07
V stečajnem postopku nad dolžnikom
Faros, poslovne storitve, d.o.o. – v stečaju, Kapucinski trg 3, Škofja Loka bo
narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase dne 18. 5. 2007 ob
9. uri v sobi št. 113/I tega sodišča.
Upniki si lahko ogledajo osnutek za glavno razdelitev v stečajni pisarni tega sodišča,
soba št. 6/pritličje, med uradnimi urami.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 13. 3. 2007
Ppn 43/2007
Os-7664/07
To sodišče je s sklepom z dne 7. 3. 2007
pod opr. št. Ppn 43/2007 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Linia
Gradiani d.o.o. – v stečaju, Celovška
180b, Ljubljana, matična številka 5902959,
šifra dejavnosti 45.210.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ

Št.

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

2035

158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter
dokaze o obstoju terjatve in njenih višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Prijave terjatev upnikov, ki so bile prijavljene v stečajnem postopku opr. št.
St 93/2004 se šteje, da so prijavljene tudi v
postopku prisilne poravnave.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Dolžnost upraviteljice prisilne poravnave
opravlja stečajna upraviteljica Mojca Breznik, odvetnica iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Altis d.o.o., Idrija, H. Frayerja 15,
– Hypo Leasing Podjetje za financiranje
d.o.o., Ljubljana, Dunajska 117,
– RS, Davčni urad RS, Dunajska 22,
Ljubljana, ki ga zastopa Državno pravobranilstvo,
– Obnova trgovina d.o.o., Ljubljana, Škofova 7,
– Admir Ganič, Ižanska c. 400c, Ljubljana, predstavnik delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2007
St 180/2006
Os-7665/07
To sodišče je s sklepom St 180/2006
dne 13. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Hamer d.o.o., Ljubljana – v
stečaju, Zvonarska 1, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2007
St 12/2007
Os-7666/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 12/2007 z dne 14. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Pintarič Majda
s.p. – fotokopiranje, Mezgovci ob Pesnici
1/a, matična številka 5487763000, šifra dejavnosti 22.250, davčna številka 97188077.
Odslej firma glasi: Pintarič Majda s.p.
– fotokopiranje, Mezgovci ob Pesnici 1/a
– v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen dr.
Drago Dubrovski, Škalce 73, Slovenske Konjice.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
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Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 6.
2007, ob 9. uri, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 3. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 3. 2007
St 12/99
Os-7667/07
To sodišče je dne 15. 3. 2007 s sklepom,
opr. št. St 12/99 v smislu prvega odstavka 169. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Gostilna »Zlata goska«, Dušan Grdiša s.p., Orešje 81 – v
stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 3. 2007
St 16/2007
Os-7668/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 16/2007, z dne 14. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Škrabelj Milan s.p., avtoprevozništvo in posredniške
storitve, Kajuhova 3, Ptuj, matična številka
5100883, šifra dejavnosti 60.240, davčna
številka 71465227.
Odslej firma glasi: Škrabelj Milan s.p.,
avtoprevozništvo in posredniške storitve,
Kajuhova 3, Ptuj – v stečaju.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekon., Svetozarevska 10/2, Maribor.
Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu s pisno vlogo v dveh izvodih in
dokazi v roku dveh mesecev od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, dolžniki pa naj brez odlašanja poravnajo
svoje dolgove.
Narok za preizkus terjatev bo dne 5. 6.
2007, ob 9.30, v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
14. 3. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 14. 3. 2007
St 7/2007
Os-7669/07
To sodišče je dne 15. 3. 2007 s sklepom,
opr. št. St 7/2007 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Veselko Albina s.p.
– Okrepčevalnica Vitan 5 – v stečaju.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Narok, določen za dne 24. 4. 2007, ob
10. uri, v sobi 26/II, se prekliče.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 15. 3. 2007
St 81/2005
Os-7720/07
To sodišče je s sklepom St 81/2005 dne
14. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom GP Bograd d.o.o. – v stečaju,
Celovška 136.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 15. 3. 2007
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St 118/2006
Os-7721/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Foto print
d.o.o., Celovška 153, Ljubljana za dne
14. 5. 2007 ob 13.25 v razpravni dvorani št.
1 tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek za glavno razdelitev ogledajo pri sodišču v sobi 11 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 13. 3. 2007
St 117/2006
Os-7722/07
To sodišče, Maribor, Sodna ulica 14, razpisuje narok za prisilno poravnavo v zadevi
Actio, družba za gradbeništvo, trgovino,
storitve in gostinstvo d.o.o., Maribor,
Meljska cesta 83, za dne 24. 4. 2007 ob
13.30 v sobi 240.
Upniki si lahko ogledajo predloženi načrt
finančne reorganizacije v pisarni oddelka za
gospodarsko sodstvo tukajšnjega sodišča
(soba št. 227), in sicer v ponedeljek od 9. do
12. ure, v sredo od 9. do 12. ure in od 14. do
16.30 ter v petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 15. 3. 2007
St 14/2007
Os-7723/07
I. 1. Stečajni postopek nad stečajnim
dolžnikom Bar ATEMSS PAP Džemaili Avdilselam s.p., Trg svobode 2, Slovenska
Bistrica – 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.
2. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
II. V stečajnem postopku nad stečajnim
dolžnikom Bar ATEMSS PAP Džemaili Avdilselam s.p., Trg svobode 2, Slovenska Bistrica – v stečaju se I. narok za preizkus
upniških terjatev za dne 14. 5. 2007 ob 10.
uri v sobi št. 253/II prekliče.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 12. 3. 2007
St 3/2006
Os-7724/07
Poravnalni senat tukajšnjega sodišča je
s sklepom in sklepom o popravi sklepa, ki
sta postala pravnomočna dne 15. 1. 2007
potrdil prisilno poravnavo dolžnika MS turistično, kmetijsko in trgovsko podjetje
Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19, 9242
Križevci pri Ljutomeru.
Potrdi se prisilna poravnava nad dolžnikom MS turistično, kmetijsko in trgovsko
podjetje Ključarovci d.o.o., Ključarovci 19,
9242 Križevci pri Ljutomeru sprejeta na
naroku za prisilno poravnavo dne 11. 12.
2006.
Terjatve upnikov so razvrščene v 6 razredov, in sicer v razred A, B, C, D, E in F.
V razred A so razvrščeni ločitveni upniki,
katerim se položaj po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
V razred B so razvrščeni izločitveni upniki, katerim se položaj po potrjeni prisilni poravnavi ne spremeni.
V razred C so razvrščeni upniki po 160.
členu Zakona o prisilni poravnavi, stečaju
in likvidaciji, katerim se položaj po potrjeni
prisilni poravnavi ne spremeni.
V razred D so razvrščeni navadni upniki,
katerih terjatve se poplačajo v višini 20% v
roku enega leta od dneva pravnomočnosti
sklepa o potrjeni prisilni poravnavi.

V razred E je razvrščen upnik, katerega
terjatev izvira iz naslova obresti za davke, ki
so v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju odpišejo.
V razred F so razvrščeni upniki, ki so
konvertirali svoje terjatve v kapital družbe.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 15. 3. 2007
St 23/25
Os-7725/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL se stečajni postopek nad dolžnikom Lentrade d.o.o., Lendava – v stečaju, Trimlini 65, Lendava (matična številka 5779642,
davčna številka 12389340) zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 14. 3. 2007
St 27/2006
Os-7726/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika S.O.S. motors, Družba za trgovino,
popravilo in servisiranje motornih vozil
d.o.o., Veščica 4/e – v stečaju, matična
št. 1195077, davčna št. 77814070, 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 16. 3. 2007

Izvršbe
In 2006/00312
Os-6989/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00312 z
dne 26. 10. 2006, je bil dne 5. 12. 2006
opravljen v korist upnice Janje Cencelj, Lahovče 45, Cerklje, ki jo zastopa odvetniška
družba Čeferin iz Grosuplja, proti dolžniku
Senadu Tiroviču, Jaka Platiša 9, Kranj, zaradi izterjave 45.902,19 € s pripadki, rubež
nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo, to je stanovanja št. 3 v izmeri 83,80 m2,
na naslovu Cesta Jaka Platiše 9 v Kranju, v
lasti dolžnika Senada Tiroviča, Cesta Jaka
Platiša 9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 2. 3. 2007
In 2005/00186
Os-5379/07
Z rubežnim zapisnikom z dne 22. 12.
2006, v izvršilni zadevi In 2005/00186, ki
ga je izdalo Okrajno sodišče v Brežicah, je
bil opravljen rubež nepremičnine, to je stanovanja št. 8, v III. nadstropju stanovanjske
hiše na naslovu Opekarska ul. 10, v skupni
izmeri 65,70 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri
3,35 m2, stanovanja št. 9, v IV. nadstropju
iste stanovanjske hiše v izmeri 61,35 m2, s
pripadajočo kletjo 4,90 m2 ter stanovanje št.
10, v IV. nadstropju iste stanovanjske hiše,
v skupni izmeri 61,35 m2, s pripadajočo kletjo v izmeri 4,9 m2, vse na parc. št. 320/11,
v k.o. Zakot.
Okrajno sodišče je dovolilo opravo rubeža nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško
knjigo, v korist upnika Geotech d.o.o., CKŽ
137, Krško.
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In 2003/01231
Os-5381/07
Na podlagi sklepa o izvršbi tega sodišča
z dne 29. 3. 2004, opr. št. In 2003/01231,
je bil dne 21. 6. 2006 opravljen v korist
upnika rubež dolžnikove nepremičnine, to
je poslovnega prostora na naslovu Gradnikove brigade 10 v Ljubljani, v stanovanjski
soseski MS 1/3, Nove Jarše, ki se nahaja
v pritličju poslovnega kompleksa – vogalni
lokal ob podhodu, v izmeri 27,13 m2.
Zapisnik se objavi tudi na sodni deski.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 10. 1. 2007
In 05/00065
Os-8389/06
1. Izvršitelj Bojan Miletič je dne 2. 3.
2006, s pričetkom ob 10. uri, v zadevi In
05/00065, zoper dolžnika Ritlop Tomaža,
Potrčeva ulica 2, 2000 Maribor, za upnico Kijevčanin Marijo, Krimska ul. 15, 1000
Ljubljana, v kraju Potrčeva ulica 2, Maribor,
pri dolžniku ob prisotnosti Ritlop Tomaža,
dolžnika, opravili rubež nepremičnine, ki ni
vpisana v zemljiško knjigo – stanovanje št.
10, v stanovanjski hiši v Mariboru, Potrčeva
ulica 2, ki stoji na parcelni številki 2433/000,
k.o. 0659 Tabor, vl. št. 1199, v skupni izmeri
57,08 m2, ki je last dolžnika na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 325/93-SPS
z dne 10. 8. 1993.
In 126/2004
Os-3228/07
Izvršitelj Aljoša Valent je dne 7. 7. 2004
ob 13.10, v izvršilni zadevi In 126/04, pri dolžniku Letonja Miroslavu, ob prisotnosti Aljoša Valenta – izvršitelja in Matjaža Horvata
– pomočnika, v stanovanju dolžnika opravil
rubež stanovanja, ki ni vpisano v etažni lastnini, številka 18 in se nahaja v Arbajterjevi
ul. 7, na Ptuju, v 4. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod vl. št. 614, k.o.
Krčevina pri Ptuju, parc. št. 576/2.
In 318/2006
Os-3471/07
1. Izvršitelj Aljoša Valent je dne
21. 11. 2006, s pričetkom ob 9.15, v zadevi
In 318/2006, Okrajno sodišče Ptuj, zoper
dolžnika Atanasov Vlada, Vičava 61, 2250
Ptuj, za upnika Komunalno podjetje Ptuj,
d.d., Puhova ul. 10, 2250 Ptuj, v kraju Vičava 61, Ptuj, pri dolžniku ob prisotnosti Aljoša Valenta – izvršitelja in Atanasov Vlada
– dolžnika, opravil rubež nepremičnine, stanovanja št. 5 (ni vpisana v etažno lastnino),
na naslovu Vičava 61, Ptuj, v 1. nadstropju
večstanovanjske hiše, vpisane pod vl. št.
523, k.o. Ptuj, parc. št. 729/2.
In 305/2003
Os-4402/07
Izvršitelj Aljoša Valent je dne 21. 4. 2004,
ob 10.10, v izvršilni zadevi In 305/03, pri
dolžniku Letonja Miroslavu, ob prisotnosti
Matjaža Horvata – pomočnika izvršitelja in
Miroslava Letošnaj – dolžnika, na naslovu
Arbajterjeva ul. 7, Ptuj, opravil rubež nepremičnine, in sicer stanovanja št. 18, v četrtem
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Arbajterjeva ul. 7, vpisane v vl. št. 614, k.o.
Krčevina pri Ptuju, parc. št. 576/2, ki ni vpisano v etažni lastnini.
In 70/03 – In 88/06
Os-4903/07
Na podlagi sklepov o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št.:
– In 70/2003 z dne 3. 2. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 93,42 EUR
(22.386 SIT) s pp;

– In 307/03 z dne 23. 12. 2003, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 21,72 EUR
(5.204 SIT) s pp;
– In 96/04 z dne 30. 4. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 45,26 EUR
(34.811 SIT) s pp;
– In 113/04 z dne 1. 6. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 159,61 EUR
(38,250 SIT) s pp;
– In 119/04 z dne 7. 6. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 427,80 EUR
(102.517 SIT) s pp;
– In 157/04 z dne 13. 9. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj,
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 441,18 EUR
(105.725,29 SIT) s pp;
– In 159/04 z dne 13. 9. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj,
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 131,89 EUR
(31.605 SIT) s pp;
– In 170/04 z dne 17. 9. 2004, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 103,33 EUR
(24.762 SIT) s pp in
– In 88/2006 z dne 14. 4. 2006, v izvršilni
zadevi upnika Komunalnega podjetja Ptuj
d.d., Puhova ul. 10, Ptuj, zoper dolžnico
Ireno Valenčič, zaradi izterjave 471,78 EUR
(113.058 SIT) s pp;
je bila zarubljena nepremičnina, in sicer
stanovanje, ki ni vpisano v etažni lastnini
– stanovanje št. 6, na Rimski ploščadi 5 na
Ptuju, v 1. nadstropju večstanovanjske hiše,
ki je vpisana pod vl. št. 1818, k.o. Ptuj, parc.
št. 514/8.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 15. 2. 2007
In 24/2006
Os-6297/07
Izvršitelj Aljoša Valent je dne 15. 2. 2006,
ob 12.50, v izvršilni zadevi In 24/2006, pri
dolžniku Pišek Miranu ob prisotnosti Aljoša
Valenta – izvršitelja, v stanovanju dolžnika,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, opravil rubež
nepremičnine – stanovanja, ki ni vpisano
v etažni lastnini – stanovanje se nahaja na
Kajuhovi ul. 11, v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki je vpisana pod
vl. št. 261, k.o. Lovrenc na Dravskem polju,
parc. št. 180.
In 316/2006
Os-6298/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 316/2006 z dne
11. 9. 2006, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj, d.d., Puhova
ul. 10, Ptuj, zoper dolžnika Pišek Mirana,
Kajuhova ul. 11, Kidričevo, zaradi izterjave
233,13 EUR (55.867,08 SIT) s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena naslednja
nepremičnina:
stanovanje, ki se nahaja na Kajuhovi ul.
11 v Kidričevem, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, vpisane pod vl. št. 261, k.o.
Lovrenc na Dravskem polju, parc. št. 180.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 28. 2. 2007
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In 151/2003
Os-6339/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 151/2003 z dne
26. 5. 2004, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Žnidaričevo
nabrežje 3, Ptuj, zoper dolžnika Vertačnik
Zvonka, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 376,44 EUR (90.211 SIT) s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena naslednja
nepremičnina:
stanovanje, ki ni vpisano v etažni lastnini
– stanovanje št. 15, na Kraigherjevi ul. 14,
na Ptuju, v 4. nadstropju večstanovanjske
hiše, ki je vpisana pod vl. št. 233, k.o. Ptuj,
parc. št. 200/1.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 3. 2007
In 82/2005
Os-6450/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča na Ptuju, opr. št. In 82/2005 z dne
6. 5. 2005, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Puhova ulica 10, Ptuj, zoper dolžnika Gašparin Rada,
Kvedrova ul. 2, Ptuj, zaradi izterjave 125,94
EUR s pp, po izvršitelju Aljošu Valentu zarubljena naslednja nepremičnina:
stanovanje, št. 13, ki ni vpisano v etažni
lastnini in se nahaja v Kvedrovi ul. 2 na Ptuju, v 2. nadstropju večstanovanjske hiše, ki
je vpisana pod vl. št. 411, k.o. Ptuj, parc.
št. 541/2.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 1. 3. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 6415/2006
Os-4918/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 9. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Dolinšek Marije,
stan. Trubarjeva 40, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3. 1992,
za stanovanje v 4. nadstropju stavbe Celje,
Trubarjeva ulica 40, v izmeri 55,44 m2, sklenjene med Cinkarno Celje, kot prodajalko in
Leban Bojanom, Opekarniška 12, Celje, kot
kupcem. Po izjavi predlagateljice je listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju v 4. nadstropju stavbe Celje, Trubarjeva
ulica 40, v izmeri 55,44 m2, št. identifikatorja
12.E, vpisanem v vl. št. 1502/13, k.o. Celje,
se zahteva v korist Dolinšek Marije, stan.
Trubarjeva ulica 40, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2007
Dn 8474/2006
Os-4919/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 22. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Dobovišek Milana,
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stan. Miklošičeva 7, Celje, uvedlo postopek
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 10. 2005,
za nepremičnino parc. št. 299/2 in 299/3,
v vl. št. 21, k.o. Verpete, sklenjene med
Gojšnik Janezom, Bezenškovo bukovje 2,
Frankolovo, kot prodajalcem in Dobovišek
Milanom, Miklošičeva 2, Celje. Po izjavi predlagatelja je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri nepremičnini parc. št. 299/2 in parc. št. 299/3, k.o.
Verpete, v vl. št. 21, k.o. Verpete, se zahteva
v korist Dobovišek Milana, Miklošičeva 7,
Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitve
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2007
Dn 1078/2005
Os-4920/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 24. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Jahn Milene, Titova ulica 10, Radeče, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 15. 10. 1993,
sklenjene med prodajalko Konfekcijo Kora
Radeče in kupovalko Mileno Jahn, in sicer
za stanovanje s površino 19,43 m2, v Radečah, Titova ulica 10, vpisanem v vl. št.
863/6, k.o. Radeče. Po izjavi predlagateljice
je listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju s površino 19,43 m2 v Radečah, Titova
ulica 10, št. identifikatorja 5.E, vpisanem v
vl. št. 863/6, k.o. Radeče, se zahteva v korist Jahn Milene, stan. Titova 10, Radeče,
do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2007
Dn 148/2007
Os-5386/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
31. 1. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi začeti
na predlog Podvornik Bojana, Celje, Zoisova 3, po poobl. Otium d.o.o., Ljubljana, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
14. 11. 1991, za stanovanje št. 20, v IV. nadstropju v stanovanjski hiši Celje, Zoisova 3,
v izmeri 44,59 m2, s kletjo v izmeri 3,24 m2,
vpisanem v podvložku št. 2292/21, k.o. Celje, sklenjene med Republiko Slovenijo, ki jo
zastopa predsednik komisije za kadrovske
in administrativne zadeve dr. Rajko Pirnat,
kot prodajalcem in mld. Podvornik Bojanom,
ki ga zastopa oče Podvornik Bogdan, Celje,
Zoisova 3, kot kupcem. Pogodba je po izjavi
predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist
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Podvornik Bojana, Zoisova ul. 3, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitve se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 21. 2. 2007
Dn 8254/2006
Os-5387/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 19. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi začeti na predlog Pečnik Uroša, Lokarje 12, Šentjur, po pooblaščencu Domplan
d.o.o., Rimske Toplice, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe za stanovanje v
stavbi Nušičeva 14 v Celju, vpisano pri vl.
št. 2274/12, k.o. Celje, št. 11.E, sklenjene
med Občino Celje, kot prodajalcem in Metko
Tkanine in konfekcija d.o.o., v stečaju, Celje, Ipavčeva 22, kot kupcem.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Pečnik Uroša, Lokarje 12a, Šentjur.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 19. 2. 2007
Dn 7496/2004
Os-4759/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Pavla Lebana, Preska 21, Tržič, Jožefe
Leban, Preska 21, Tržič, Pavla Lebana, Na
jasni 11, Tržič in Jožeta Lebana, Žiganja
vas 95, Križe, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z
dne 25. 12. 1965 in dodatka z dne 29. 12.
1965, sklenjene med prodajalcem Peko,
tovarno obutve Tržič in kupci Marijo Medič,
Ivanom Medičem ter Ivanko Medič, za stanovanje v 2. etaži, s pomožnim prostorom
v 1. in 3. etaži, v večstanovanjski stavbi
na naslovu Preska 21, Tržič, označenem
z ident. št. 4.E, vpisanem v vl. št. 1006/4,
k.o. Tržič. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Pavla Lebana st. in Jožefe
Leban, oba Preska 21, Tržič, za vsakega
do 1/4 in Pavla Lebana ml., Na jasi 11, Tržič in Jožeta Lebana, Žiganja vas 95, Križe,
za vsakega 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. 12. 1965 in dodatka z
dne 29. 12. 1965 oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3584/2003
Os-4778/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Andreje Bedenk in Gregorja Bedenka, Ul.

Gorenjskega odreda 8, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 4. 8. 1976,
sklenjene med Gradbenim industrijskim
podjetjem Gradis in Mileno Ivanetič, Smledniška 67, Kranj, za stanovanje št. 34,
v 6. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Ul. Gorenjskega odreda 8, Kranj,
označenem z ident. št. 64.E in 63.E, vpisanem v vl. št. 333/29, k.o. Huje. Vknjižba
lastninske pravice se zahteva v korist Andreje Bedenk in Gregorja Bedenka, oba Ul.
Gorenjskega odreda 8, 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 4. 8. 1976 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 2709/2006
Os-5385/07
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici je
po zemljiškoknjižni sodnici Darji Pukl, v
zemljiškoknjižni zadevi začeti na predlog
Marjana Tomazinija, Tomšičeva ulica 25,
Slovenska Bistrica, ki ga po pooblastilu zastopa notarka Jožica Škrk, Trg svobode 26,
Slovenska Bistrica, za vknjižbo lastninske
pravice na nepremičnini 16.E, stanovanje
št. S-2/M v mansardi in shramba št. 20 v
pritličju, Tomšičeva ulica 25, Slovenska Bistrica, v skupni izmeri 69,60 m2, vpisano pri
podvložku št. 2505/23, s katerim je začelo
postopek za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine.
Vknjižba lastninske pravice na zgoraj
navedeni nepremičnini se predlaga v korist Marjana Tomazinija, Tomšičeva ulica
25, Slovenska Bistrica in Tatjane Klakočar
Tomazin, Tomšičeva ulica 25, Slovenska Bistrica, vsakega do 1/2 celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Slovenski Bistrici
dne 20. 2. 2007
Dn 2203/2006
Os-4090/07
Okrajno sodišče v Slovenskih Konjicah
je po okrajni sodnici – svetnici Lidiji Pratnemer s sklepom z dne 11. 1. 2007, Dn št.
2203/2006, začelo postopek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 9. 1993, sklenjene med
Comet Holding, umetni brusi in nekovine,
kot prodajalcem ter Marijo Hrovat in Gregorjem Hrovatom, oba stanujoča Loče 45,
Loče, kot kupcema.
Listina se nanaša na prodajo stanovanja,
št. 10.E, v izmeri 73,51 m2, ident. št. 608-10,
Stari trg 14, Loče, vpisanega v vl. št. 720/10,
k.o. Loče. Pogodba se je po izjavi predlagateljice postopka Jasne Brkljačić izgubila. Na
navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice
Jasne Brkljačić, Cesta na Roglo 11d, Zreče,
EMŠO 1702955506098, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu s četrtim odstavkom 237.
člena Zakona o zemljiški knjigi v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpod-
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bijajo 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 Slovenskih Konjicah
dne 7. 2. 2007

Amortizacije
N 275/2006
Os-6340/07
Na predlog predlagateljice Maje Gornik,
Rožna dolina, cesta XI/26, Ljubljana, se
uvaja amortizacija spodaj navedene zavarovalne police, ki naj bi se izgubila. Imetnika te
police se poziva, da v roku 60 dni po objavi
tega oglasa uveljavlja svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da je
polica izgubila svojo pravno veljavnost.
Opis zavarovalne police: zavarovalna polica iz naslova enkratnega naložbenega zavarovanja z jamstvom glavnice BRIC, izdana
dne 1. 2. 2006, pri Zavarovalnici Triglav d.d.,
pod številko 8108914, zavarovalne osebe
predlagateljice, roj. 3. 5. 1976, stan. Rožna
dolina, cesta XI/26, Ljubljana, z zajamčeno
zavarovalno vsoto najmanj 1.001,50 EUR
(240.000 SIT) oziroma vrednost sredstev na
naložbenem računu ob nastopu zavarovalnega primera, kolikor je to višje in enkratno
vplačano premijo 1.001,50 EUR (240.000
SIT) za zavarovalno dobo 10 let.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 21. 2. 2007
N 1/2007
Os-6341/07
Olga Bedö, Dobrovnik 59, ki jo zastopa odvetnik Silvo Belec iz Murske Sobote,
Lendavska ulica 5/a, je predlagala razveljavitev ene delniške listine (vsotna delnica na
ime) za 8 navadnih delnic od št. 319 do št.
326 izdajatelja Linija - trgovsko in gostinsko
podjetje Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29/a, 9000 Murska Sobota, z nominalno
vrednostjo ene delnice 10.000 SIT.
Rok, v katerem morajo sodišču predlagati svoje pravice upravičenci iz listine
(priglasitveni rok) in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev,
znaša šestdeset dni od dneva objave tega
oklica.
Kdor ima listino, naj jo predloži sodišču v
roku šestdeset dni od objave tega oklica.
Če listina v roku šestdeset dni od objave
v Uradnem listu RS ne bo predložena sodišču, se bo razveljavila.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 27. 2. 2007
N 748/2006
Os-4917/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Veber Felicite Romane, stan. Kmetijska 3A, Maribor, teče postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih od I-A-36858 do
I-A-36860, 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
P 941/2006
Os-35463/06
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Mirelle Miškić Jordanov, Maistrova 14, Litija, ki jo zastopa Aleš
Kovač, odvetnik iz Ljubljane, proti toženi
stranki Tinu Jordanovu, naslov neznan, zaradi razveze zakonske zveze, dne 10. 10.
2006 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Tinu Jordanovu se imenuje odvetnico Ivanko Ločniškar, Selanov trg 2, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 10. 10. 2006
In 2002/00044
Os-4907/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Leni Medič, v izvršilni zadevi upnika
Sanolabor d.d., Leskovškova 4, Ljubljana,
ki ga zastopa odv. Zdenko Verstovšek iz
Ljubljane, zoper dolžnika Mavec Janka, Fabijanijeva ul. 11, Ljubljana, zaradi izterjave
24,983.821,73 SIT s pp, dne 5. 1. 2007
sklenilo:
dolžniku Janku Mavcu, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju, postavi začasno zastopnico.
Za začasno zastopnico se postavi odv.
Anko Kenda Oražem iz Ljubljane.
Začasna zastopnica bo zastopala dolžnika vse dotlej, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma vse dotlej, dokler skrbstveni organ
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 1. 2007
In 2006/00191
Os-5921/07
Okrajno sodišče v Novem mestu je v
izvršilni zadevi upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, Ljubljana, zoper dolžnika Petra Juršiča, Ul. 21. oktobra, Črnomelj,
zaradi izterjave zneska 3.022,80 EUR s pp,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom ZIZ dolžniku zaradi nemožnosti vročitve sodnih pisanj postavilo začasnega zastopnika, Slavka Sitarja, odvetnika iz
Novega mesta.
Začasni zastopnik bo zastopal interese
dolžnika v tej zadevi vse dotlej, dokler se
ne ugotovi njegovo bivališče oziroma dokler
dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 6. 2. 2007
Ig 1998/00553
Os-4630/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnice Banke Koper d.d., Pristaniška
14, Koper, proti dolžnici Regulj Marijani, Budičinova 6, Piran, sedaj neznanega naslova,
zaradi izterjave denarne terjatve, na podlagi
4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v zvezi s 15. členom
Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžnici Regulj Marijani se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
Ig 1998/00553 postavi Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
v postopku vse do takrat, dokler dolžnica
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ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 15. 2. 2007
I 2006/00030
Os-5919/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni zadevi upnika Si.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134b, Ljubljana,
ki ga zastopajo odvetniki Šelih in partnerji
iz Ljubljane, proti dolžniku Pečar Franku,
Senčna pot 2, Portorož, sedaj neznanega
naslova, zaradi izterjave denarne terjatve,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi
s 15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju sklenilo:
dolžniku Pečar Franku se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
I 2006/00030 postavi Davorin Kranjc, odvetnik v Kopru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 26. 2. 2007
P 75/2006
Os-3472/07
Okrajno sodišče v Postojni je po okrajni
sodnici Aleksandri Ukmar, v pravdni zadevi tožeče stranke Adriatic Slovenica d.d.,
Ljubljanska cesta 3/a, Koper, zoper toženo stranko Lovrenca Povšeta, Pivška ulica
2, Postojna, zaradi plačila 452.417 SIT s
pp, na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena ZPP, dne 19. 12. 2006 sklenilo:
toženi strani Lovrencu Povšetu, Pivška
ulica 2, Postojna, sedaj v tujini, postavlja začasnega zastopnika, odvetnika Mirana Škrinjarja, Prešernova ulica 14, Ilirska Bistrica.
Tožeča stranka je ugotovila, da je tožena
stranka Lovrenc Povše, Pivška ulica 2, Postojna, kjer ima še vedno uradno prijavljeno
bivališče, sedaj nekje v tujini in nima pooblaščenca v Republiki Sloveniji.
Začasni zastopnik ima v postopku, za katerega je postavljen, vse pravice in dolžnosti
zakonitega zastopnika od dneva postavitve
in vse do takrat, dokler stranke ne nastopijo
pred sodiščem oziroma dokler center za socialno delo ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika. O postavljenem začasnem zastopniku sodišče objavi oglas tudi na sodni
deski okrajnega sodišča.
Okrajno sodišče v Postojni
dne 19. 12. 2006
P 125/06
Os-6683/07
Okrajno sodišče v Sežani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Emila Resinoviča,
Ul. Dragomirja Benčiča – Brkina 18, Hrpelje, 6240 Kozina, ki ga zastopa odvetnik
Dragan Sikirica iz Sežane, zoper tožene
stranke: 1. Suzano Bencich, Via Monte Cervino 2, Favaro Veneto, Venezia, Italija, sedaj neznanega bivališča, 2. Alberta Benčiča,
neznanega bivališča v Avstraliji, 3. Marto
Benčič, neznanega bivališča v Milanu, Italija, 4. Italio Jankovič, Via Sancini 70, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, 5. Marja
Jankoviča, Via Roma 28, Trst, Italija, sedaj
neznanega bivališča, 6. Olgo Lantieri, Via
Della Guardia 35, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča in 7. Pavlo Nardin, Via Della
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Guardia 35, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, zaradi izstavitve zemljiškoknjižne
listine zaradi pridobitve lastninske pravice
s priposestvovanjem, po predlogu tožeče
stranke za postavitev začasnega zastopnika
toženi stranki, na podlagi 82. člena ZPP, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku toženi stranki postavilo začasnega zastopnika, in sicer
odvetnika Dušana Železnika, Pod Sablanico
6, 6210 Sežana, ki bo tožene stranke: 1. Suzano Bencich, Via Monte Cervino 2, Favaro
Veneto, Venezia, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 2. Alberta Benčiča, neznanega
bivališča v Avstraliji, 3. Marto Benčič, neznanega bivališča v Milanu, Italija, 4. Italio
Jankovič, Via Sancini 70, Trst, Italija, sedaj
neznanega bivališča, 5. Marja Jankoviča,
Via Roma 28, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča, 6. Olgo Lantieri, Via Della Guardia
35, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča in
7. Pavlo Nardin, Via Della Guardia 35, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, v tem postopku zastopal vse do takrat, dokler tožene stranke: 1. Suzana Bencich, Via Monte
Cervino 2, Favara Veneto, Venezia, Italija,
sedaj neznanega bivališča, 2. Albert Benčič, neznanega bivališča v Avstraliji, 3. Marta Benčič, neznanega bivališča v Milanu,
Italija, 4. Italia Jankovič, Via Sancini 70, Trst,
Italija, sedaj neznanega bivališča, 5. Marjo
Jankovič, Via Roma 28, Trst, Italija, sedaj
neznanega bivališča, 6. Olga Lantieri, Via
Della Guardia 35, Trst, Italija, sedaj neznanega bivališča in 7. Pavla Nardin, Via Della
Guardia 35, Trst, Italija, sedaj neznanega
bivališča ali njihov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da jim je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 2. 3. 2007
Pl 8/2006
Os-4908/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku toženi stranki Senadu Halkiću, Frankovo naselje 45, Škofja Loka, v pravdnem
postopku opr. št. Pl 8/2006, zaradi plačila
416.396,90 SIT s pp (sedaj 1.737,59 EUR)
postavilo začasnega zastopnika Danijela
Veharja, odvetnika iz Škofje Loke. Postavljen zastopnik bo zastopal toženca v postopku, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 2. 2007
P 39/2006
Os-4909/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi prvega odstavka in 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku drugotoženi stranki Francu Teropšiču, Zgornji Prekar 17, Domžale, v pravdnem postopku opr. št. P 39/2006, zaradi
plačila 948.274,42 SIT s pp (sedaj 3,957,08
EUR), postavilo začasnega zastopnika Danijela Veharja, odvetnika iz Škofje Loke.
Postavljen zastopnik bo zastopal drugotoženca v postopku, dokler drugotoženec
ali njegov pooblaščenec ne nastopita pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 16. 2. 2007

Oklici dedičem
D 336/2006
Os-6338/07
Ana Klemenčič iz Sodjega vrha 5, pošta
Semič, je dne 2. 11. 2006 umrla in ni zapustila oporoke. Do dediščine imajo pravico
neznani in neznano kje bivajoči dediči.
Ker sodišču ni znano njihovo prebivališče, naj se priglasijo sodišču v enem letu od
objave tega oklica.
Dedičem je postavljen za skrbnika odvetnik Alojz Poljšak iz Črnomlja, Ulica Staneta
Rozmana 8.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 28. 2. 2007
III D 378/2006
Os-5576/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v
teku zapuščinski postopek po pok. Jožefu
Okornu, roj. 24. 8. 1935, umrlem 9. 4. 2006,
nazadnje stanujočem Višnjarjeva ulica 6,
Medvode, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke. Zapustnik
naj bi imel enega otroka, katerega osebni
podatki pa sodišču niso znani. Sodišče zato

na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju
poziva vse, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica
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 7. 2. 2007

Oklici pogrešanih
N 31/06
Os-5943/07
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagatelja Franca Miklavca, Gradišče pri Materiji 41, Obrov, ki ga
zastopa odvetnik Milan Volk iz Ilirske Bistrice,
zaradi razglasitve za mrtvega Ivana Miklavca, pok. Ivana, roj. 30. 12. 1898, Gradišče pri
Materiji 31, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešani Ivan Miklavec je že leta 1939
odšel v Trst in od tedaj dalje o njem ni nobenega glasu.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani, v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 13. 2. 2007
N 34/06
Os-6955/07
Pri Okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Antonije
Lukovec, Rodik 5E, Kozina, ki jo zastopa odvetnica Majda Škrlj iz Sežane, zaradi razglasitve za mrtvega Franca Jelušiča, roj. 31. 7.
1888, iz Rodika, sedaj neznanega bivališča.
Pogrešani naj bi se že pred 2. svetovno
vojno odselil v Ameriko in od tedaj dalje o
njem ali morebitnih njegovih potomcih ni
nobene informacije.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanem in njegovem življenju, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešanega razglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 192/2007
Rg-3129/07
Družba Bliteb Lauenborg, d.o.o., transport in logistika, s sedežem Kolodvorska
4, Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/07065/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Bliteb, Transport, transportno podjetje, d.o.o.,
Kranj, Kolodvorska 4, 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 31. 1. 2007
Srg 00179/2007
Rg-3132/07
Družba Gallus C.J., podjetje za trgovino, storitve in proizvodnjo, d.o.o., Kranj,
Cankarjeva 16, s sedežem Cankarjeva 16,
Kranj, vpisana na reg. vl. št. 1/05046/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Ušeničnik Bojan, Zoisova ulica 9, 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 31. 1. 2007
Srg 258/2007
Rg-6337/07
Družba Peternel, trgovina in gostinstvo, Žiri, d.o.o., s sedežem Čevljarska
12, Žiri, vpisana na reg. vl. št. 1/01556/00,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Peternel Matjaž, Čevljarska 12, Žiri.
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 1. 3. 2007
Srg 306/2007
Rg-6449/07
Družba Teranet, spletne rešitve, d.o.o.,
s sedežem Prešernova ulica 9, Radovljica, vpisana na reg. vl. št. 1/7877/00, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzameta
Stare Vesna, Nomenj 28, Bohinjska Bistrica in Kočan Boštjan, Krnica 2 B, Zgornje
Gorje.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo si-

cer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 1. 3. 2007

sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 17. 2. 2007

Srg 113/2007
Rg-7377/07
Okrožno sodišče v Krškem, gospodarski
oddelek, kot registrsko sodišče na predlog
predlagatelja Avšič Janeza, Čatež ob Savi,
Topliška cesta 9, za prenehanje družbe z
omejeno odgovornostjo pri skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra objavlja
sklep:
gospodarska družba s firmo: GTO upravljanje d.o.o., Finžgarjeva 1, Brežice, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
ustanovitelja Avšič Janeza, Čatež ob Savi,
Topliška cesta 9, dne 5. 3. 2007.
Družbenik izrecno izjavlja, da so poplačane vse obveznosti in urejena vsa razmerja
z delavci ter da prevzema obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Za vse morebitne obveznosti družbe
družbenik odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Premoženje družbe prevzame družbenik Avšič Janez, Čatež ob Savi, Topliška
cesta 9.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe z omejeno odgovornostjo po skrajšanem postopku je v smislu 427. in 428. člena
Zakona o gospodarskih družbah dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku
tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 12. 3. 2007

Srg 00552/2007
Rg-5368/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Brezovec d.o.o., Ljubljana, Gosposka 10, za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Brezovec, podjetje za gradnjo in upravljanje z nepremičninami
d.o.o., Ljubljana, Gosposka 10, reg. št.
vl. 1/33365/00, matična številka 1538322,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenic z dne 15. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenici sta Evgenija Marjeta Lazarini, Lavričeva ulica 4, Ljubljana, EMŠO
0606946505582 in Kristina Lazarini Stupica, Mestni trg 20, Ljubljana, EMŠO
1104943505660, ki prevzemata obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na družbenici.
Zoper sklep družbenic o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa
v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vložijo
družbenici, upniki ali pristojni državni organi. Po preteku roka za ugovor bo registrsko
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 1. 2007

Srg 01258/2007
Rg-5367/07
Okrožno sodišče v Ljubljani, kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja Balažič in drugi d.n.o., Brdnikova 22, Ljubljana,
za prenehanje po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Balažič in drugi, storitve in trgovina d.n.o., Brdnikova ulica 22, Ljubljana, reg. št. vl. 1/36859/00, matična številka
1763989, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu družbenikov z dne 25. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenika družbe sta: Dušan Balažič,
Brdnikova 22, Ljubljana in Dejan Balažič,
Murnova 11, Šmarje - Sap, ki prevzemata
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje družbe prenese
na družbenika.
Zoper sklep družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena, v zvezi s 522. členom Zakona o gospodarskih družbah – 1 dopusten
ugovor v 15 dneh od dneva objave sklepa v Uradnem listu RS. Ugovor lahko vloži
družbenik, upniki ali pristojni državni organi.
Po preteku roka za ugovor bo registrsko

Srg 01652/2007
Rg-5937/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Studio Bo-Bo
podjetje za trgovino in storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov Babnik 36, ki jo zastopa
odvetnica Carmen Dobnik iz Ljubljana, objavlja sklep:
Studio Bo-Bo podjetje za trgovino in
storitve, d.o.o., Ljubljana, Ulica bratov
Babnik 36, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 15. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Bassin Desa, Ljubljana,
Ulica bratov Babnik 36, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
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 dne-
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va objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
Srg 00715/2007
Rg-5940/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Mirena Uvozno,
izvozno, gostinsko in storitveno podjetje,
d.o.o., Logatec, Tržaška 29, objavlja sklep:
Mirena Uvozno, izvozno, gostinsko in
storitveno podjetje, d.o.o., Logatec, Tržaška 29, preneha po skrajšanem postopku
po sklepu skupščine z dne 11. 1. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Živkovič Milo, Tržaška cesta
29, Logatec, 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 22. 2. 2007
Srg 00852/2007
Rg-5941/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Bab Nepremičnine, poslovanje z nepremičninami, d.o.o.,
Ljubljana, Cesta brigade 9a, objavlja sklep:
BAB nepremičnine, poslovanje z nepremičninami, d.o.o., Ljubljana, Cesta
Ljubljanske brigade 9a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne
18. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Ultrales nepremičnine, Ljubljana, Cesta ljubljanske brigade 9a, 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 22. 2. 2007
Srg 01499/2007
Rg-6290/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe I'MA informacijski inženiring d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 3,
objavlja sklep:
družba I'MA informacijski inženiring
d.o.o., Ljubljana, Puharjeva 3, reg. št. vl.
1/09427/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnice z dne 31. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
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Družabnica je Čučnik Majcen Nada,
Puharjeva 3, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2007
Srg 01555/2007
Rg-6291/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Šluk okrepčevalnica, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana,
Koblarjeva ulica 34, objavlja sklep:
družba Šluk okrepčevalnica, gostinstvo in turizem, d.o.o., Ljubljana, Koblarjeva ulica 34, reg. št. vl. 1/21670/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družabnice z dne 7. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Bolkovič Rozi, Brodarjev
trg 5, Ljubljana, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2007
Srg 01623/2007
Rg-6292/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Fonet storitve in
trgovina d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade
23a, Ljubljana, objavlja sklep:
družba Fonet storitve in trgovina
d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 23a,
Ljubljana, reg. št. vl. 1/32160/00, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne 22. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Zupančič Bojan, Škerljeva ul. 9, Ljubljana, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah – 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 2. 2007

Srg 403/2007
Rg-6679/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Imo-Com
Kavčič in družbenik storitve d.n.o., Na Klancu 21, Vrhnika, v zvezi s predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbrisa iz sodnega registra objavlja sklep:
družba Imo-Com Kavčič in družbenik
storitve d.n.o., Na Klancu 21, Vrhnika,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 10. 1. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica sta Kavčič Igor in Majda, oba
stanujoča Vrhnika, Na Klancu 21, 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 28. 2. 2007
Srg 404/2007
Rg-6680/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog družbe Zuma d.o.o.,
Notranje Gorice, Žabnica 66a, ki jo zastopa
odv. Rok Koren iz Ljubljane, v zvezi s predlogom za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra
objavlja sklep:
družba Zuma d.o.o., Notranje Gorice,
Žabnica 66a, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 5. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik Zupančič Matjaž, Sp. Slivnica 137, Grosuplje, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 2. 2007
Srg 303/2007
Rg-5708/07
Družba Neckermann Reisen podjetje za turizem in storitve d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 19, Maribor, reg. št. vl.
1/10610-00, katere družbenik je Thomas
Cook Austria AG, Lassallestrasse 7/a, Dunaj
1020, Avstrija, po sklepu družbenika družbe
z dne 13. 12. 2006, preneha po skrajšanem
postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom je prevzel Thomas
Cook Austria AG.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 2. 2007
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Srg 49/2007
Rg-2445/07
Okrožno sodišče v Novem mestu kot registrsko sodišče na predlog za prenehanje
po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Pin-Biro projektiranje, napeljava in vzdrževanje gradbenih instalacij,
Novo mesto d.o.o., Novo mesto, Šegova
ulica 14, objavlja sklep:
družba Pin-Biro projektiranje, napeljava in vzdrževanje gradbenih instalacij,
Novo mesto d.o.o., Novo mesto, Šegova
ulica 14, vpisana na reg. vl. št. 1-1060/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 22. 12. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Robert Dulc, Škocjan,
Stranje pri Škocjanu 7, z ustanovitvenim
kapitalom 4,500.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se osnovni kapital 4,500.000 SIT
in preostalo premoženje družbe v celoti prenese na Dulc Roberta, Škocjan, Stranje pri
Škocjanu 7.
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 Novem mestu
dne 23. 1. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Artič Sebastjan, Jakčeva ulica 039,
Ljubljana, potni list, št. P00658966, izdala
UE Ljubljana. gne‑253717
Baraković Jasmina, Ulica Tomšičeve
brigade 027, Ljubljana, potni list, št.
P00391017,
izdala
UE
Ljubljana.
gnz‑253846
Belantič Anton, Vrščajeva ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P01150952, izdala
UE Ljubljana. gnh‑253839
Bolta Neža, Obrije 025, Ljubljana, potni
list, št. P00826081, izdala UE Ljubljana.
gng‑253840
Brodnik Alenka, Cesta Kozjanskega
odreda 004, Štore, potni list, št. P00773818,
izdala UE Ljubljana. gny‑253497
Bufon Jakončič Nataša, Pod kostanji
026, Ljubljana, potni list, št. P00791156,
izdala UE MNZ. gnv‑253500
Casar Nataša, Kardoševa ulica 004,
Murska Sobota, potni list, št. P00749767,
izdala UE Murska Sobota. gni‑253838
Cerovski Štefanija, Steklarska ulica 18,
Rogaška Slatina, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000010179. gnu‑253651
Cotman Igor, Miklavičeva cesta 013,
Borovnica, potni list, št. P00109429, izdala
UE Ljubljana. gnb‑253845
Crnolić Đevad, Polanškova ulica 032,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00575997,
izdala UE Ljubljana. gnx‑253498
Cuder Tine, Dvor 009, Bovec, potni
list, št. P00525676, izdala UE Tolmin.
gns‑253503
Čadež Marta, Tekstilska ulica 006,
Maribor, potni list, št. P00972745, izdala UE
Maribor. gni‑253713
Fistrovič Tija, Kreljeva ulica 003,
Ljubljana, potni list, št. P00869799, izdala
UE Ljubljana. gnf‑253716
Fras Srečkamarija, Liebknechtova ulica
002, Maribor, potni list, št. P00201799,
izdala UE Maribor. gnt‑253502
Furlan
Jadran,
Belokriška
cesta
050A, Portorož – Portorose, potni list, št.
P00642552, izdala UE Piran. gnq‑253505
Furlan
Jadran,
Belokriška
cesta
50/a, Portorož – Portorose, maloobmejno
prepustnico, št. AI 000191146. gny‑253622
Husaković Edina, Jocova ulica 067,
Maribor, potni list, št. P01164017, izdala UE
Maribor. gne‑253842
Kotnik Marko, Gregorčičeva ulica 016,
Ajdovščina, potni list, št. P00698628, izdala
UE Ajdovščina. gng‑253715
Kvasnik Justina, Sušnikova ulica 008,
Muta, potni list, št. P01160722, izdala UE
Radlje ob Dravi. gnd‑253843
Pečnik Božo, Ludranski Vrh 008, Črna na
Koroškem, potni list, št. P00002349, izdala
UE Ravne na Koroškem. gnr‑253504
Povše Špela, Ulica bratov Praprotnik
034, Naklo, potni list, št. P00778307, izdala
UE Kranj. gnh‑253714
Pranjić Marko, Pod Taborom 009,
Sežana, potni list, št. P00785550, izdala
UE Sežana. gnj‑253837

Pupić Izidor, Viniška cesta 018B,
Črnomelj, potni list, št. P01167064, izdala
UE Črnomelj. gnb‑253720
Trajbarič Roman, Blasnikova ulica 023,
Ljubljana, potni list, št. P00777006, izdala
UE Ljubljana. gnd‑253718
Turk Urška, Ljubljanska cesta 013A,
Trzin, potni list, št. P00551290, izdala UE
Domžale. gnu‑253501
Turnšek Darka, Novo Polje, cesta VII 051,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00785415,
izdala UE Ljubljana. gnf‑253841
Turnšek Igor, Novo Polje, cesta VII 051,
Ljubljana – Polje, potni list, št. P00043790,
izdala UE Ljubljana. gnw‑253499
Tušek Klemen, Podlubnik 159, Škofja
Loka, potni list, št. P00882975, izdala UE
Škofja Loka. gnz‑253496
Verčko Aleksander, Jenkova cesta 019,
Velenje, potni list, št. P01160828, izdala UE
Velenje. gnc‑253844
Vidojković Alen, Stantetova ulica 010,
Maribor, potni list, št. P01115598, izdala UE
Maribor. gnk‑253836
Vrba Nevenka, Česnikova ulica 020,
Ljubljana, potni list, št. P00144141, izdala
UE Ljubljana. gnc‑253719

Osebne izkaznice preklicujejo
Aganović Mirsada, Petronijeva ulica 4,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
000221711. gnu‑253626
Andjelković Lea, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000341254.
gng‑253665
Andrejčič Mojca, Podgorica 25/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001760484.
gnb‑253545
Babič Deni, Beblrjeva ulica 10, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001894725. gnt‑253627
Bajec Marica, Notranjska cesta 38,
Cerknica, osebno izkaznico, št. 000079987.
gnz‑253646
Bakan Antonija, Gradišče 33, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001072423.
gnp‑253581
Balek Alen, Neradnovci 17, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001777271.
gnn‑253583
Bašič Sani, Dravska ulica 7, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001238173.
gnb‑253645
Bedenikovič Boris, Klavčičeva ulica 13,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001762015.
gnh‑253589
Berlovčnik Doroteja, Gorkega ulica 11,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000280771.
gnf‑253641
Bernik Metka, Borovška cesta 88,
Kranjska Gora, osebno izkaznico, št.
000347950. gne‑253792
Bezjak Albin, Mlinska ulica 30, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000403643.
gnj‑253637
Bogataj Jernej, Češnjica 8/a, Železniki,
osebno
izkaznico,
št.
000525025.
gnv‑253600

Boltar Pavel, Deskle, Bevkova ulica
52, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001587112. gnx‑253573
Bračko Jančič Frančiška, Toplarniška
ulica 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001855928. gnj‑253687
Bubulj Davor, Ulica Gorenjskega odreda
6, Kranj, osebno izkaznico, št. 000792863.
gnm‑253634
Ceht Nives, Borova vas 3, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000818719.
gnl‑253635
Čik Erik, Plavje 6, Koper – Capodistria,
osebno
izkaznico,
št.
001827482.
gnv‑253625
Čubej Jožef, Cesta IX. korpusa 42,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000752822.
gnx‑253423
Dajčman Aleš, Strma pot 10, Šentilj
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001716461. gnt‑253552
Debevec Jolanda, Goričica pod Krimom
14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000632654. gnc‑253819
Demšar Gabrijela, Ulica Simona Jenka
13/b, Domžale, osebno izkaznico, št.
001968132. gnq‑253780
Derganc Vesna, Češča vas 4, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001705235.
gnb‑253570
Djaniš Stanovnik Milada, Ulica 28. maja
5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000370274. gnc‑253669
Dobrijević Sonja, Gosposvetska cesta
27/c, Maribor, osebno izkaznico, št.
000305486. gnh‑253639
Domunkoš Milan, Nova vas pri Ptuju
34, Ptuj, osebno izkaznico, št. 001773548.
gns‑253803
Frantar Rupena Jasna, Tunjiška cesta 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001025755.
gnn‑253533
Franzl Branka, Jesihov štardon 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001138115.
gng‑253690
Franzl Branko, Jesihov štardon 64,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001144351.
gnh‑253689
Fras Srečka Marija, Liebknechtova ulica
2, Maribor, osebno izkaznico, št. 000632822.
gnc‑253644
Gabršček Tadej, Volarje 7/a, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001455800.
gny‑253597
Gale Klara, Gora pri Pečah 9, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001976929.
gnz‑253771
Gams Ivan, Ulica Pohorskega bataljona
185, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000100204. gnn‑253658
Gavranović Denis, Groharjeva ulica 6,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001025199.
gno‑253532
Grad Franc, kašeljska cesta 80,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001744202.
gnb‑253670
Gradečak David, Zlatoličje 80, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
000970619.
gnl‑253410
Gregorinčič Anton, Spodnji Kamenščak
40/b, Ljutomer, osebno izkaznico, št.
001051884. gnm‑253759

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Grujič Boris, Hotična 15, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000862087. gni‑253563
Hajdarević Enveru, Tublje pri Hrpeljah
10, Sežana, osebno izkaznico, št.
AH 000035038 – za tujca. gnk‑253761
Hajdinjak Valentina, Sveti Jurij 22, Sveti
Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št.
001388172. gno‑253582
Hajraj Marija, Cankarjeva ulica 9,
Celje, osebno izkaznico, št. 001216231.
gnx‑253723
Hazl Oto, Stantetova ulica 24, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001537153.
gng‑253640
Hrnjić Mirela, Ulica svobode 11, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001577418.
gnt‑253577
Hudorovič Rajko, Gorica 40, Krško,
osebno
izkaznico,
št.
001845428.
gnv‑253575
Hunjadi Anže, Šmalčeva ulica 6,
Medvode, osebno izkaznico, št. 001383108.
gnc‑253569
Jakopič Aleksander, Cesta maršala
Tita 3, Jesenice, osebno izkaznico, št.
001610134. gno‑253607
Jakšič Ljubo, Kekčeva ulica 32,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001878645.
gne‑253692
Jankovič Marija, Male Rodne 25/a,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000299983. gnv‑253650
Jelen Martin, Studence 40/b, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000683655.
gnu‑253526
Jelen Mitja, Smolinci 76, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001878932. gng‑253565
Jerman Andrej, Trg svobode 5,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001878628.
gnz‑253546
Jerman Matjaž, Dolenji Boštanj 27,
Boštanj, osebno izkaznico, št. 000240819.
gnr‑253579
Jordan Silvo, Novi dom 7/a, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
000549892.
gny‑253797
Jurca Ema, Pot za Brdom 5, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001052409.
gnf‑253691
Kamernik Rok, Celovška cesta 143,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001760850.
gnx‑253673
Kendja Dušanka, Ulica Cvetke Jerin 1,
Štore, osebno izkaznico, št. 000536734.
gnu‑253726
Kepa Milan, Poljanska cesta 48, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001370304.
gnu‑253601
Klavs Milan, Šercerjeva cesta 2,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001764668.
gnz‑253796
Klemenčič Mitja, Arharjeva cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001483576.
gnh‑253664
Klemenčič Tilen, Rova, Kolovška cesta 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001854959.
gny‑253772
Knochel Hilde, Rašiška ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000296746.
gne‑253667
Koder Suzana, Cesta Toneta Tomšiča 31,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001211918.
gnx‑253398
Komel Barbara, Kajuhova cesta
17/a, Bled, osebno izkaznico, št. 001050132.
gnl‑253610
Korant Zara Veronica, Ulica Koroškega
bataljona 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001203904. gnu‑253676

Korošec Branka, Ulica Metoda Mikuža
12, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001703786. gnl‑253685
Košak Miro, Ulica borcev za severno
mejo 32, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000472058. gnd‑253668
Kovačič Jože, Hladilniška pot 1/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000609759.
gnv‑253675
Kralj Bernarda, Jablanica 27, Šmartno
pri Litiji, osebno izkaznico, št. 001169413.
gnd‑253593
Kralj Boris, Pod Škabrijelom 27/a, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001768852.
gnz‑253421
Kramberger Marjan, Ciglence 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000160900.
gnn‑253608
Kresevič Helena, Glavarjeva ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001834974.
gnr‑253654
Kristan Marija, Polje 58, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000128382.
gnk‑253611
Kroflič Srečko, Ulica heroja Staneta 5,
Žalec, osebno izkaznico, št. 001658420.
gnu‑253576
Krpan Milivoj, Krožna cesta 10, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
001180348. gnw‑253624
Kušar Ana, Prelog, Preloška cesta 5,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000042192.
gns‑253778
Kužnik Ciril, Grassellijeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001811460.
gnk‑253686
Letnar Filip, Rodica, Fajfarjeva ulica 6,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001556753.
gnp‑253781
Lovšin Ivana, Jakšičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000839485.
gnr‑253679
Majcen Friderik, Gorenje 36, Stara
Cerkev, osebno izkaznico, št. 000274930.
gnl‑253785
Majdič Stanka, Negastrn 8, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001553303.
gnw‑253774
Majerle Andrej, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000867282.
gnn‑253683
Manfreda Simon, Med ogradami 9/a,
Solkan, osebno izkaznico, št. 001712260.
gny‑253422
Marovšek Irena, Gubčeva ulica 7, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000987931.
gnu‑253801
Mašera Mateja, Polhov Gradec 20,
Polhov Gradec, osebno izkaznico, št.
000297305. gnp‑253656
Mlekuž Matija, Mazijeva ulica 11,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000847833.
gnm‑253688
Moretti Melita, Trebinjska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000286253.
gnf‑253666
Murovič Antonija, Hubadova ulica 77a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000272650.
gnj‑253662
Nebesni Marko, Tomšičeva ulica 4, Piran
– Pirano, osebno izkaznico, št. 001969982.
gnz‑253621
Obranovič Vera, Gorkičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001954207.
gno‑253682
Odar Jožica, Grajska ulica 13, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001840120.
gnm‑253609
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Osolnik Blaž, Prevoje pri Šentvidu 130,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001375703.
gnu‑253776
Osterman Stanislav, Golice 14/j,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000211201.
gni‑253588
Ošep Sebastjan, Nožice, Gostičeva
cesta 39/b, Domžale, osebno izkaznico, št.
000683668. gnx‑253773
Ozis Jernej, Okrogarjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 000391244.
gnv‑253725
Pavlin Pavel, Robindvor 48, Dravograd,
osebno
izkaznico,
št.
000573528.
gnc‑253594
Peternel Barbara, Celovška cesta 177,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001800201.
gnm‑253659
Peternel Katarina, Celovška cesta 177,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002036940.
gnk‑253661
Peternel Matija, Celovška cesta 177,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001860253.
gnl‑253660
Peternelj Marija, Podjelovo Brdo
21, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000777752. gns‑253603
Pirih kazimir, Kal nad kanalom 110,
Kanal, osebno izkaznico, št. 000814150.
gnb‑253595
Pisek Ivan, Savska cesta 22, Bled,
osebno
izkaznico,
št.
000422006.
gnj‑253612
Plavčak Valeria, Strjanci 12, Ormož,
osebno
izkaznico,
št.
000510392.
gnz‑253550
Podgornik Edvard, Staretova ulica 14,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000287236.
gnt‑253777
Podlesnik Blaž, Mala Loka 25, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001469059.
gnv‑253775
Pogorelc Petra, Povšetova ulica 36,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002062933.
gnq‑253680
Polajžer Alja, Podjavorškova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 001736815.
gny‑253722
Prašnikar Matic, Godešič 54, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001660997.
gnr‑253604
Preac Franc, Ob Studenčnici 12,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001521476.
gnr‑253804
Prvulovič Tjaša, Hafnerjevo naselje
17, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
002052874. gnt‑253602
Pucelj Nataša Katarina, Tržaška cesta
208, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001715416. gni‑253663
Pungaršek Boštjan, Sovretova pot 56,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001777895.
gnw‑253549
Rajzman Ana, Pod vinogradi 23,
Bresternica,
osebno
izkaznico,
št.
000185248. gnk‑253636
Ramić Majda, Tovarniška ulica 15,
Celje, osebno izkaznico, št. 991944845.
gnw‑253724
Ramšak Ivan, Lopata 30, Celje, osebno
izkaznico, št. 000386823. gnz‑253721
Razboršek Mihec, Draža vas 62,
Slovenske Konjice, osebno izkaznico, št.
001708374. gnp‑253606
Razgoršek Boris, Stari trg 78, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001640010.
gnv‑253800
Rodman Janko, Ulica Milana Bajca 16,
Vipava, osebno izkaznico, št. 000287615.
gnr‑253529
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Rupena Aurora, Tunjiška cesta 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001945422.
gnm‑253534
Rupena Luca, Tunjiška cesta 2,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001944821.
gnl‑253535
Sedić Edis, Malovaška ulica 24,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 001839102. gnq‑253655
Seliškar Milan, Mladinska ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000360241.
gnz‑253671
Skledar Olga, Tišina 23, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001468849. gnm‑253584
Sklepić Gorazd, Pot v mejah 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001842109.
gnt‑253677
Slak Marija, Prešernova cesta 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002067368.
gny‑253672
Stančič Pavel, Dekani 76/e, Dekani,
osebno
izkaznico,
št.
001961819.
gns‑253628
Stanković
Dimitrije,
Gregorčičev
drevored 9, Postojna, osebno izkaznico, št.
001821786. gnb‑253620
Stanković Slobodan, Puhova ulica 15,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000631697.
gnw‑253674
Strnad Urša, Leskovec v Podborštu 3,
Šentjanž, osebno izkaznico, št. 001787502.
gne‑253542
Šebenik Srečko, Žabnica 22, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000307511.
gnb‑253820
Šijanec Silvester, Kobilje 116, Kobilje,
osebno
izkaznico,
št.
001676124.
gnq‑253605
Šimunić Tina, Senično 102, Tržič, osebno
izkaznico, št. 001780950. gnw‑253399
Škrjanec Ljudmila, Goriška ulica 19/a,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000530025.
gni‑253638
Škulj Dušanka, Valvasorjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001223624.
gns‑253653
Šoln Franc, Rožno 40, Krško, osebno
izkaznico, št. 001631523. gnw‑253574
Titan Ljudmila, Jagoče 12/g, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001094236.
gnj‑253787
Toplak Benko Edita, Gosposka ulica 1,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001750896.
gne‑253642
Trampuž Vanda, Ziherlova ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001447209.
gnp‑253681
Tratnik Jure, Trg svobode 10/a,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 002082276.
gnx‑253598
Turk Gizela, Kidričeva ulica 121,
Trzin, osebno izkaznico, št. 000524510.
gnr‑253779
Urek Boštjan, Šolska ulica 2, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000651254.
gns‑253578
Vrčon Barbara, Sončna pot 2, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001408434.
gnj‑253762
Vrtovšek Štefka, Kompolje 24/a,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 000629551.
gnc‑253544
Zajec Damijan, Slomškova ulica 61,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 001942956.
gnc‑253619
Zajec Mirjana, Zagrad 8, Laško, osebno
izkaznico, št. 000727522. gnk‑253786
Zaplotnik Uršula, Planinska pot 22,
Križe, osebno izkaznico, št. 000876238.
gnw‑253799
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Zarobec Nataša, Medenska cesta 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000238900.
gnf‑253416
Zatler Roman, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001385714.
gnd‑253693
Zavec Marija, Brezovec 51/a, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000518514. gnx‑253548
Zavišek Zvezdana, Peruzzijeva ulica 22,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000310464.
gno‑253657
Ziherl Blaž, Srednje Bitnje 97, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002007272.
gnn‑253633
Zorčič Anton, Pišece 113, Brežice, osebno
izkaznico, št. 000864344. gnj‑253587
Žakelj Ana, Tabor 8, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000477935. gns‑253678
Žemva Andrej, Zgornje Rute 867a, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 000822735.
gnd‑253793

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Aldžić Asim, Dolenjska cesta 390,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1617091, reg. št. 175179, izdala UE
Ljubljana. gnv‑253700
Arnež Bogdan, Ulica Polonce Čude 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3037302, reg. št. 211663, izdala UE
Ljubljana. gnp‑253706
Arnež magda, Koroška 9/a, Bled, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 1972297, reg. št.
8023, izdala UE Radovljica. gnh‑253864
Bajde Valerija, Kunaverjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002231176, reg. št. 261409, izdala UE
Kamnik. gny‑253647
Bakan antonija, Gradišče 33, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001553454, izdala UE Murska Sobota.
gns‑253528
Bašič Sani, Dravska ulica 7, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003073856, reg. št. 121199, izdala UE
Maribor. gnl‑253810
Beganović Rahman, Koželjeva ulica 8/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1920354, reg. št. 264815, izdala UE
Ljubljana. gnv‑253525
Berlovčnik Doroteja, Gorkega ulica 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001874606, reg. št.
126851, izdala UE Maribor. gno‑253807
Bojić Marko, Kreljeva ulica 8, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BCGH, št. SI 000102325, izdala UE Koper.
gnq‑253630
Breberina Denis, Ulica Veljka Vlahoviča
69, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
Klasse 3, št. F 178953 izdano v Nemčiji.
gnm‑253434
Brunec Diana, Prvomajska ulica 13,
Veržej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002237888, izdala UE Ljutomer.
gnp‑253531
Car Marjetka, Topniška ulica 33/c,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000062448, reg. št. 83633, izdala UE
Ljubljana. gns‑253703
Cetin Janez, Ljubljanska cesta 81,
Šmarje-SAP, vozniško dovoljenje, kat. F, št.
S 5169, izdala UE Grosuplje. gnd‑253618
Cimperman Ivan, Podvin pri Polzeli
7, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.

A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 1330440, izdala
UE Žalec. gnn‑253433
Cirnski Lea, Ribniško selo, Terčeva ulica
20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003088287, reg. št. 110627, izdala UE
Maribor. gno‑253407
Cuder Tine, Dvor 9, Bovec, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1233556, izdala
UE Tolmin. gng‑253765
Cveček Sabina, Gabernik 80, Zgornja
Polskava, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 002204056, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnv‑253825
Čordić Zaim, Cesta maršala Tita 100,
Jesenice, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH,
št. S 1424180, izdala UE Jesenice.
gnm‑253559
Čubej Jožef, Cesta IX korpusa 42,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001162080, izdala UE Nova Gorica.
gnq‑253555
Ćurić Zlatko, Škocjan 34, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002211745, izdala UE Koper.
gnp‑253631
Dajčman Aleš, Strma pot 10, Šentilj v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001484806, izdala UE Pesnica.
gnu‑253551
Dervišoski Nešat, Pirjevčeva ulica 7,
Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001364515, izdala UE Nova Gorica.
gns‑253553
Divjak Danilo, Dobrovce, Mladinska ulica
24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001378519, reg. št. 78968, izdala UE
Maribor. gnv‑253400
Djaniš Stanovnik Milada, Ulica 28. maja
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001709523, reg. št. 135447, izdala UE
Ljubljana. gnw‑253699
Dobrijević Sonja, Gosposvetska cesta
27/c, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000441487, reg. št. 90570,
izdala UE Maribor. gnq‑253805
Duh Jožef, Star ulica 6, Murska Sobota,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 001661318, izdala UE Murskla Sobota.
gni‑253763
Džafić Alma, Dol pri Ljubljani 3, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2229240, reg. št. 278517, izdala UE
Ljubljana. gnb‑253520
Eferl Miran, Pivola 9, Maribor, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001607932, reg.
št. 124656, izdala UE Maribor. gnk‑253811
Einfalt Žaklin, Prežihova ulica 16,
Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1982462, izdala UE Ptuj. gnn‑253783
Filej Marjan, Ul. Staneta Severja 3,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002047236, reg. št. 123845, izdala UE
Maribor. gnu‑253401
Gabršček Tadej, Volarje 7/a, Tolmin,
vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
št. S 001841918, izdala UE Tolmin.
gnj‑253537
Gartner Brigita, Zgornja Luša 25, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002175639, izdala UE Škofja Loka.
gnw‑253599
Gjerek Maša, Črešnjevci 63, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001751695, reg. št. 15571, izdala UE
Gornja Radgona. gno‑253757
Gorenc Milan, Ljubljanska cesta
117, Domžale, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 000183527, reg. št.
3489, izdala UE Domžale. gnw‑253424

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Gorišek Emil, Ulica Metoda Mikuža 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 2086900, reg. št. 173446, izdala UE
Ljubljana. gnq‑253705
Grbić Elvis, Na Kresu 23, Železniki,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003001134, izdala UE Škofja Loka.
gnp‑253556
Grubič Ivan, Šmarje 10, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000520411, izdala UE Novo mesto.
gno‑253782
Grušovnik
Grega,
Čadovlje
9/a,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1603147, reg. št. 48629, izdala UE Kranj.
gng‑253415
Hajdarević Enver, Tublje pri Hrpeljah
10, Sežana, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001387455,
izdala UE Sežana. gnx‑253648
Hrnjić Mirela, Ulica svobode 11, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000013267, izdala UE Izola. gnf‑253541
Hunjadi Anže, Šmalčeva ulica 6,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. A1 BGH,
št. S 001823007, reg. št. 250292, izdala UE
Ljubljana. gne‑253567
Imperl Aleksander, Liminjanska cesta 55,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000054106, reg. št. 8704,
izdala UE Piran. gnu‑253751
Janžič Janja, Ptujska cesta 98, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002246256, reg. št. 120701,
izdala UE Maribor. gng‑253815
Jerman Matevž, Na Logu 1, Ankaran
– Ankarano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000057694, izdala UE Koper.
gnr‑253629
Jerman Matjaž, Dolenji Boštanj 27,
Boštanj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002165971, reg. št. 14245, izdala UE
Sevnica. gnq‑253580
Ješovnik Peter, Zgornje Partinje 9, Lenart
v Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 000761659, izdala UE Lenart.
gnh‑253564
Jurca Ema, Pot za Brdom 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1706990, reg. št. 165167, izdala UE
Ljubljana. gne‑253517
Kac Ferdo, mariborska cesta 31,
Dravograd, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1651724, izdala UE Dravograd.
gnz‑253596
Kastelic Ignacij, Trnovica 5, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 2123004, izdala UE Grosuplje.
gne‑253617
Kavčič Irena, Bašelj 26/b, Preddvor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1497405, reg. št. 53100, izdala UE Krank.
gnk‑253861
Kavčič Jaka, Gregorčeva ulica 37,
Dolenjske Toplice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000752150, izdala UE Novo
mesto. gnt‑253727
Kimovec Ksenija, Erbežnikova ulica 23,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1809, reg. št. 168764, izdala UE Ljubljana.
gnw‑253524
Klemenčič Mitja, Arharjeva cesta 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 002099082, reg. št. 146372, izdala UE
Ljubljana. gnl‑253435
Komel Barbara, Kajuhova 17/a, Bled,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1746786,
reg. št. 12016, izdala UE Radovljica.
gnh‑253514

Koropec Chapo Tatjana, Spodnja nova
vas 28, Slovenska Bistrica, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH, št.
S 001939265, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnk‑253586
Košak Miro, Ulica borcev za severno
mejo 32, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003036723, reg. št. 73396,
izdala UE Ljubljana. gny‑253697
Kovačič Koloman, Kumrovška cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1870813, reg. št. 75689, izdala UE
Ljubljana. gnu‑253701
Kramberger Marjan, Ciglence 23,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BFGH, št. S 002043695, reg. št.
62774, izdala UE Maribor. gni‑253813
Kramberger Vera, Borova vas 15,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000019952, reg. št. 47527, izdala UE
Maribor. gnm‑253409
Kristan Marija, Krožna ulica 19,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1148660, reg. št. 22490. gni‑253513
Križman Brigita, Podgorica pri Podtaboru
3, Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1101288, reg. št. 15219, izdala UE
Grosuplje. gng‑253615
Krpan Milivoj, Krožna cesta 10, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000053989, izdala UE Koper.
gnx‑253623
Kukec LeopoldL, Cesta XIV divizije 88,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001230047, reg. št. 114436, izdala UE
Maribor. gnp‑253406
Kurnik Marko, Lormanje 28, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003073347, izdala UE Maribor.
gnj‑253412
Kušar Ana, Preloška cesta 5, Domžale,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001935173, reg. št. 6826, izdala UE
Domžale. gne‑253767
Lobnikar Martina, Pod gozdom 9,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001935549, izdala UE Trbovlje.
gnl‑253560
Loboda
Andrej,
Dragomelj
151,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001872166, reg. št. 208590, izdala UE
Ljubljana. gnv‑253425
Lovrin Matej, Drenovec 6, Vinica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
12002, izdala UE Črnomelj. gne‑253821
Maček Ivana, Celarčeva ulica 25,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 446696, reg. št. 23347, izdala UE
Ljubljana. gnr‑253704
Majcen Alenka, Jurčičev trg 2, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 612219,
reg. št. 184394, izdala UE Ljubljana.
gnp‑253506
Majerle Andrej, Brilejeva ulica 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001370567, reg. št. 221320, izdala UE
Ljubljana. gnz‑253696
Martini Darinka, Novo naselje 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1989712, reg. št. 60184, izdala UE
Ljubljana. gnc‑253519
Mezgec Peter, Krožna cesta 6, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000054008, izdala UE Koper.
gno‑253632
Milijašević Svetlana, Cankarjeva ulica
30, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001030826, izdala UE Nova
Gorica. gnr‑253554
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Moretti Melita, Trebinjska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001369368, reg. št. 232955, izdala UE
Ljubljana. gnx‑253698
Orban Martina, Naselje ljdske pravice
1/a, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001661962, izdala UE
Murska Sobota. gnt‑253527
Osolnik Blaž, Prevoje pri Šentvidu 130,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001973960, reg. št. 33453, izdala UE
Domžale. gnd‑253768
Pečnik Božo, Ludranski vrh 8, Ravne
na Koroškem, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 002025077, izdala UE Ravne
na Koroškem. gny‑253547
Pelc Marjan, Voduškova ulica 27,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1550067, reg. št. 145034, izdala UE
Ljubljana. gnx‑253523
Pipan Danijela, Gustinčičeva ulica 24,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001715169, reg. št. 20369, izdala UE
Ljubljana. gnb‑253420
Plahhutta Stano, Cesta Miloša Zidanška
23, Šentjur, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 001122114, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnb‑253795
Ploj Ivan, Žalna 13/a, Grosuplje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 000508612, reg.
št. 5069, izdala UE Grosuplje. gnf‑253616
Pocajt Maksimiljan, Šober 35/a, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 000911384, reg. št. 26795, izdala UE
Maribor. gne‑253817
Podgornik Edvard, Staretova ulica 14,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001575933, reg. št. 17034, izdala UE
Domžale. gnc‑253769
Pogačnik Lija, Njegoševa cesta 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1342025, reg. št. 230387, izdala UE
Ljubljana. gnz‑253521
Pogladič Silvo, Gozdarska cesta 65,
Mislinja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 001984697, izdala UE Slovenj Gradec.
gnt‑253802
Potočnik Ivan, Levstikova ulica 9,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 003088329, reg. št. 51796, izdala UE
Maribor. gnp‑253806
Prvulovič Tjaša, hafnerjevo naselje 17,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001228671, izdala UE Škofja Loka.
gno‑253557
Pržaku Hajrudin, Ulica Frana Kovačiča
1, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 002053379, reg.
št. 89547, izdala UE Maribor. gnn‑253408
Puh Črtomir, Razlagova ulica 1, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGHF,
št. S 001738835, reg. št. 36567, izdala UE
Maribor. gnn‑253808
Rajh Nataša, Zelena ulica 8, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003004921, reg. št. 109296, izdala UE
Maribor. gnm‑253809
Rakar Tatjana, Dolenjska cesta 36,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 14104, reg. št. 178280, izdala UE
Ljubljana. gnf‑253516
Rehar Bogomir, Obirska ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3016957, reg. št. 88628, izdala UE
Ljubljana. gny‑253522
Rekar Mirko, Roblekovo naselje 8,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1893419, reg. št. 12761. gng‑253865
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Rojs Simona, Zavrstnik 20, Litija, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002040291, reg.
št. 8007, izdala UE Litija. gnh‑253414
Rokavec Marija, Jurovska cesta 26,
Lenart v Slov.goricah, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001912824, izdala UE
Lenart. gni‑253413
Ros Marija, Maistrova ulica 19,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002046279, reg. št. 108588, izdala UE
Maribor. gnh‑253814
Satler Uroš, Pobrež 2, Slovenske Konjice,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 2202966, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnl‑253585
Senekovič Jelka, Ruperče 19, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001443206, reg. št. 118566, izdala UE
Maribor. gnj‑253812
Slaček Dušan, Lutverci 32, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003128576, reg. št. 15381, izdala UE
Gornja Radgona. gnk‑253536
Slavec Zdravko, Štorje 7, Sežana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 001695612, izdala UE Sežana.
gnw‑253649
Stafanciosa Erika, Razlagova ulica 7,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000304340, reg. št. 18229, izdala UE
Maribor. gnf‑253816
Steklačič Lojze, Stari trg 17, Višnja Gora,
vozniško dovoljenje, kat. F, št. S 7618, izdala
UE Grosuplje. gnh‑253614
Stojnšek Janja, čača vas 2/a, Šmarje
pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1680929, reg. št. 18502,
izdala UE Šmarje pri Jelšah. gnc‑253794
Šebenik Srečko, Žabnica 22, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 002085496, reg. št. 108328, izdala UE
Ljubljana. gnd‑253818
Škabar Mateja, Srednje Jarše, Rožičeva
ulica 12, Domžale, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002106933, reg. št. 28917,
izdala UE Domžale. gnb‑253770
Škulj Dušanka, Valvasorjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001867623, reg. št. 74755, izdala UE
Ljubljana. gng‑253515
Trošt Matjaž, Lozice 47, Podnanos,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 329360, reg. št. 11427, izdala UE
Ajdovščina. gnq‑253530
Trškan Špela, Gostičeva ulica 3,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002058614, reg. št. 41220, izdala UE
Domžale. gnu‑253426
Turk Anton Pavel, Dobrava 13, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1653587, izdala UE Izola. gng‑253540
Turšič Majda, Loke 34, Trbovlje, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 001933412,
izdala UE Trbovlje. gnk‑253561
Verbovšek Branimir, Škofija 1, Šmarje pri
Jelšah, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH,
št. S 1726179, izdala UE Šmarje pri Jelšah.
gnf‑253766
Vernik Miran, Moškanjci 79, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 572722, izdala
UE Ptuj. gnm‑253784
Vidmar Eva, Ulica Ivana Roba 31, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 588010, izdala UE Novo mesto.
gnz‑253571
Vrtovšek Štefka, Kompolje 24/a,
Sevnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001600170, reg. št. 7106, izdala UE
Sevnica. gnd‑253543

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vučko Tadeja, Spodnja Ložnica 55,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1473239, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnn‑253758
Zaplotnik Uršula, Planinska pot 22,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001167033, reg. št. 6344, izdala UE Tržič.
gnl‑253760
Zarobec Nataša, Medenska cesta 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001453428, reg. št. 212485, izdala UE
Ljubljana. gnd‑253568
Zatler Roman, Vojkova cesta 73,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1420151, reg. št. 237399, izdala UE
Ljubljana. gnd‑253518
Zukić Sajid, Mislejeva ulica 3, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001250539, reg. št. 224114, izdala UE
Ljubljana. gnx‑253798
Zver Martin, Panonska ulica 25,
Odranci, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001851694, izdala UE Lendava.
gnn‑253558
Želj Zdenka, Smetanova ulica 36,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001178289, reg. št. 54938, izdala UE
Maribor. gnq‑253405

Zavarovalne police preklicujejo
Hiko d.o.o., Celovška 93/a, Ljubljana,
zavarovalno polico, št. 294576 in št.
00181915, izdala zavarovalnica Slovenica
d.d. gnh‑253789
Kljajić Biserka, Mejna ul. 14, Maribor,
zavarovalno polico, št. 4009907, izdala
zavarovalnica Maribor. m‑223
Nusdorfer Jože, Rutarjeva 8, Nova
Gorica, zavarovalno polico, št. 41403001407,
izdala zavarovalnica Slovenica življenje.
gno‑253432
Šilec Peter, Ruska c. 32/a, Bistrica ob
Dravi, zavarovalno polico, št. 4071566,
izdala zavarovalnica Maribor. m‑217

Spričevala preklicujejo
Agić Sumedija, Črešnjevec 152,
Slovenska Bistrica, indeks, št. 1070/2006/07,
izdal Andragoški zavod. m‑164
Altenbaher Slavko, Zg. Kapla 36, Kapla,
spričevalo 3. letnika Biotehnične šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑186
Atajić Rasim, Rusjanov trg 3,
Ljubljana, spričevalo od 1 do 3. letnika
Želzniško, prometne in transportne šole v
Mariboru, izdano leta 1975, 1976 in 1977.
gnh‑253539
Bauman Andreja, Ljubljanska ulica
88/a, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kmetijske šole, izdano leta 1984.
m‑196
Belina Ines, Ul.Cvetke Jerin 1, Štore,
spričevalo 1. in 2. letnika ŠC Šentjur.
gnn‑253858
Benedetti Laura, Senčna pot 19, Portorož
– Portorose, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Antonio Sema Piran, izdano leta
1994. gnn‑253708
Bogataj Eneja, Kidričeva 1, Trebnje,
indeks, št. 20202029, izdala Pravna fakulteta
v Ljubljani. gns‑253753

Boto Sanja, Šentjanž 98/a, Šentjanž pri
Dravogradu, indeks, št. 81651128, izdala
Ekonomska poslovna fakulteta Maribor.
m‑181
Bratkovič Roman, Črešnjevci 128, Gornja
Radgona, diplomo SKSMŠ Maribor, izdana
leta 1989. m‑218
Butonjič Zlatko, Svetinova 23, Jesenice,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Jesenice – strojni mehanik, izdano leta
2005. gne‑253592
Celestina Maja, Magolnik 5, Podkum,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske
šole Trbovlje. gnd‑253443
Cunk Zlatka, Šegovci 1, Apače,
spričevalo 3. letnika SERŠ Maribor, izdano
leta 2004. m‑173
Cverlin Igor, Terčeva 45, Maribor,
diplomo Ekonomsko poslovne fakultete
v Mariboru – smer marketing, izdana leta
1992. gny‑253822
Črešnar Brigita, Zbelovo 38, Loče
pri Poljčanah, maturitetno spričevalo in
spričevalo 5. letnika Srednje trgovske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑163
Dragovan
Martin,
Čurile
147a,
Metlika, diplomo Srednje šole kovinarske,
elektrotehnične
usmeritve
Krško.
gno‑253832
Dudaj Besnik, Slovenaj vas 8, Ptuj,
diplomo Gostinske šole izdala Ljudska
univerza Ptu, leta 2004. m‑208
Đukić Nenad, Zaloška cesta 174/a,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Koper, izdano leta 1995. gnp‑253431
Feher Danilo, Šolska ulica 53, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 2001. m‑185
Flis Dijana, Gradišče pri Lukovici 19,
Lukovica, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Ljubljani, izdano
leta 2000. gnt‑253752
Frangež Mihelca, Prapolje 13, Marjeta na
Dravskem polju, diplomo Srednje trgovske
šole Maribor, izdana leta 1989. m‑197
Gramc Milan, zasavska cesta 28, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gradbene šole Ivana Kavčiča v Ljubljani,
št. 541-1978/79, izdano leta 1979.
gnm‑253684
Gregur Silvo, Za kalvarijo 29, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
lesarske šole, izdano leta 1997. m‑225
Haber Marijan, Gmajna 43, Slovenj
Gradec, spričevalo o končani OŠ Slovenj
Gradec. gnp‑253831
Hafner Hardita, Ul. 4. novembra 12,
Selnica ob Dravi, spričevalo od 1 do 4.
letnika Srednje gostinske šole Maribor –
natakar, izdano leta 1997 do 2000. m‑216
Hamer Marija, Celestrina 18, Malečnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Ruše – kemijski procesničar, izdano
leta 1989. m‑220
Hanžekovič Nataša, Drabošnjakova
6, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1993. m‑177
Hasaj Elvis, Kamniška graba 48,
Kamnica, spričevalo o zaključnem izpitu
Živilske šole Maribor, izdano leta 2002.
m‑174
Jamar Gorazd, Ferkova ulica 18, Maribor,
spričevalo o končani OŠ Gustav Šilih v
Mariboru, izdano leta 1980. m‑168
Jazbec Suzana, Lindek 5, Frankolovo,
spričevalo 1. letnika SŠGT Celje – turistični
tehnik, izdano leta 2006. m‑188

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Jerina Benjamin, Grumova ulica 16, Litija,
spričevalo 1. letnika in obvestilo o uspehu 2.
letnika Srednje poklicne in strokovne šole
Bežigrad – prometni tehnik, izdano leta
2004 in 2005. gnw‑253849
Jurko Janko, Sr. Dolič 52, Mislinja,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Velenje, izdano leta 2005.
gny‑253447
Kejžar Mohor, Zgornja Sorica 9, Sorica,
indeks, št. 42052943, izdala Akademija za
likovno umetnost v Ljubljani. gnd‑253643
Klevže Filip, Sp. Kostrivnica 17, Podplat,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Šentjur,
izdano leta 2006. gns‑253428
Korez Branimir, Starošince 27, Cirkovce,
spričevalo o zaključnem izpitu SERŠ
Maribor, izdano leta 1983. m‑167
Kosi Karmen, Gasilska 7, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu I.
gimnazije Maribor, izdano leta 1993. m‑165
Kovač Anton, Jezera 7, Raka, spričevalo
o zaključnem izpitu Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo Maribor,
izdano leta 1989. m‑222
Krajnc Urška, Podgorje pod Čerinom
13, Frankolovo, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Gimnazije Celje, izdano
leta 2003. m‑162
Kremesec Maja, Zelenova ulica 20,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Moste, izdano leta 1999.
gns‑253403
Kužnik
Damjana,
Šentrupert
4,
Šentrupert, spričevalo 4. letnika Srednje
šole v Metliki – vzgojitelj predšolskih otrok,
izdano leta 2006. gng‑253590
Laskovec Sašo, U. Šercerjeve brigade
5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole Maribor, izdano leta
2000. m‑171
Marinšek
Marjana,
Jurišna
vas
11, Zgornja Ložnica, diplomo Srednje
agroživilske šole Maribor, izdana leta 1990.
m‑187
Martinović Marija, Puhova 15, Ljubljana,
indeks, št. 18990192, Filozofska fakulteta.
gng‑253790
Mehić Jasmina, Jenkova 9, Velenje,
spričevalo 3. letnika Srednje šole Slovenj
Gradec – trgovec, izdano leta 1997.
gnj‑253712
Mehić Jasmina, Jenkova 9, Velenje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Slovenj Gradec – smer trgovec, izdano leta
1997. gnk‑253711
Muratagić Ermin, Ragovska ulica 2, Novo
mesto, spričevalo o končani OŠ Dragotin
Kette, izdano leta 1998. gnl‑253860
Našič Zefer, Cesta 4. julija 62, Krško,
spričevalo 7. razreda OŠ Jurija Dalmatina
Krško, izdano leta 1984. gne‑253417
Novak Boštjan, Dajnkova 5, Gornja
Radgona,
letno
spričevalo
Srednje
kmetijske šole Rakičan, izdano leta 2006.
gno‑253857
Novak Goran, Naselje nek. 6, Krško,
spričevalo 1. letnika Strokovne gimnazije
Krško, izdano leta 2000. gnm‑253709
Opravš Primož, Godič 82/b, Stahovica,
indeks, št. 26202138, izdala fakulteta za
gradbeništvo in geodezijo leto izdaje 2002.
gnf‑253441
Peklenk
Anže,
Stranska
vas
17/b, Dobrova, indeks, Srednje gradbene,
geodetske in ekonomske šole v Ljubljani
leto izdaje 2006. gnj‑253562
Pišotek Marija, Pionirska 5, Pragersko,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinskega

šolskega centra Maribor – natakar, izdano
leta 1979. m‑212
Pogorelc Anže, Slovenska cesta 1,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Moste, izdano leta 2005. gns‑253828
Pogorevc Dejan, Morje 134, Fram,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje kmetijske
šole, izdano leta 1998 in 1999. m‑166
Poljaševič Saša, Tomšičeva 12, Lendava
– Lendva, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole kovinske, pedagoške in
ekonomske usmeritve Lendava, izdano leta
1984. gnb‑253445
Pondrk Taja, Beblova ul. 23, Maribor,
spričevalo 3. letnika Ekonomske gimnazije,
izdano leta 2006. m‑176
Puškar Merima, Zrkovska cesta 126/a,
Maribor, spričevalo od 1 do 8. razreda OŠ
Marija Vera Kamnik, izdano leta 1976 do
1985. m‑178
Ridjošić Suzana, Trg svobode 27,
Tržič, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole v Ljubljani, izdano leta
1997 in 1998. gnf‑253566
Romih Aleš, Pekel 27/b, Pesnica pri
Mariboru, maturitetno spričevalo Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 2000.
m‑190
Roškar Majda, Pivola 11, Hoče,
spričevalo 3. letnika Biotehnične šole,
izdano leta 2006. m‑180
Semenič Dorian, Koroška cesta 190,
Maribor, diplomo Srednje kmetijske ole
Maribor, izdana leta 1989. m‑205
Sičanica Marko, Stupina 2, Novi Šeher
– BIH, spričevalo o končanem programu
Šole za voznike motornih vozil, izdal Šolski
center za kovinarsko stroko Novo mesto, št.
II/2499, izdano leta 1976. gnt‑253427
Sivonjič Danijel, Stjenkova 2, Sežana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gostinske in
turistične šole v Izoli. gnj‑253512
Smakaj Violeta, Trubarjeva 5, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje trgovske šole
– prodajalec, izdano leta 1995. m‑206
Snoj Rok, Trg komandanta Staneta
6, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ
Valentina Vodnika v Ljubljani, izdano leta
1996. gnk‑253411
Šantl Mojca, Gregorčičeva ulica 12,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
1994. m‑195
Šebenik Saša, Zaloška cesta 265 F,
Ljubljana, spričevalo 1.letnika Srednje
trgovske šole v Ljubljani, izdano leta 1991.
gnb‑253695
Škedelj Mateja, Brezje pri Rožnem Dolu
3, Črnomelj, obvestilo o uspehu pri maturi
Srednje šole Črnomelj, izdano leta 2001.
gnl‑253835
Škoda
Gregor,
Šentrupert
109,
Šentrupert, indeks, št. 93564293, izdala
Fakulteta za gradbeništvo Maribor. m‑193
Škofic Sanja, Vegova ulica 2, Kidričevo,
spričevalo o končani OŠ Borisa Kidriča
Kidričevo, izdano leta 2003. gny‑253572
Štolfa Dejan, Komen 1127a, Komen,
spričevalo 2. letnika Srednje šole za
gostinstvo in turizem Izola, izdano leta 1997.
gnr‑253429
Švigelj Alma, Govekarjeva cesta 33,
Ig, spričevalo 3. letnika Srednje gradbene
in ekonomske šole v Ljubljani – gradbeni
tehnik, izdano leta 1996, izdano na ime
Velagič Alma. gnw‑253449
Tomaš Mariza, Engelsova 10, Piran
– Pirano, spričevalo o končani OŠ Piran,
izdano leta 1980. gnc‑253444
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Trop Iztok, Prušnikova 16, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika II gimnazije
Maribor, izdano leta 1998 in 1999. m‑175
Trope Janja, Cesta na Drenik 39,
Škofljica, spričevalo 3. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2006.
gnq‑253730
Tunja Irena, Ulica 28. maja 63, Ljubljana,
spričevalo 4. letnika Srednje upravno
administrativne šole v Ljubljanib, izdano leta
2005. gnd‑253418
Tzpančič Miran, Velika Loka 22, Trebnje,
spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega
centra Novo mesto.št. II/S-IV/1379.
gnl‑253735
Valič Andrej, Ulica Alojzije Marinšič
4, Limbuš, spričevalo 3. letnika SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1981. m‑215
Vinšek Valerija, Zadružna pot 11,
Lovrenc na Dravskem polju, spričevalo 4.
letnika Živilske šole Maribor, izdano leta
2004. m‑172
Vojvodić Ranko, Gornji Rudnik IV/2,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje železničarke, elektro kovinarske šole
v Ljubljani, izdano leta 1982. gnu‑253476
Volmajer Simona, Sp. Slemen 73,
Selnica ob Dravi, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje tekstilne šole Maribor, izdano
leta 1993. m‑210
Weis Agata, Vidavova ul. 15, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro, strojne in tekstilne šole Maribor,
izdano leta 1974. m‑201
Zafošnik Nastja, Vrazova ul. 39, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika ter potrdilo o
opravljeni maturi Gostinske turistične šole,
izdana leta 2005 in 2006. m‑200
Zaletelj Nika, Pugljeva ulica 34, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2005. gnt‑253827
Zavrl Milan, Brunk 7, Radeče, spričevalo
3. letnika SŠGT Celje – gostinski tehnik,
izdano leta 2006. m‑213
Zebec Martin, Turški vrh 57/a, Zavrč,
spričevalo o zaključnem izpitu Gradben
ešole Maribor – zidar, izdano leta 1991.
m‑211
Zelenko Leander, Pot na Kamenšak
16, Lenart v Slov.goricah, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevala od 1 do 4.
letnika SKSMŠ Maribor, izdano leta 1991
– 1995. m‑199
Zelič Milojka, Loke 12, Trbovlje,
spričevalo Srednje šole Zagorje – gospodinja
pomočnica, izdano leta 1994. gnu‑253826
Zupančič Melita, Pišece 104, Pišece,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
in trgovske šole Brežice, izdano leta 1995,
izdano na ime Černelč Melita. gnq‑253430

Drugo preklicujejo
Abazaj Ferat, Tržaška cesta 28, Vrhnika,
delovno knjižico. gnt‑253702
AC – Cosmos d.o.o., Celovška
182, Ljubljana, obrtno dovoljenje, št.
056818-5153-01-37/2000, izdano dne 22. 5.
2000. gnl‑253764
Adriatic Slovenica Zavarovalna družba
d.d. Koper, Ljubljanska cesta 3a, original dokumentov stroge evidence: police za premoženjsko zavarovanje št. 134856, police za
stanovanjsko zavarovanje: 119214, police
za avtoodgovornost: od št.: 841712, 145004,
bela polica: 357826, police za avtokasko:
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90036, 106293, 107090, pobotnice: 23666,
233667, 227566, 230932, 240024, 242899,
241138, 241139, 226118, 233120, 241436,
241442, 212828, 213075, 219086, 228358,
dogovor o plačilu: od št. 409, 10147, 9452,
11519, 11346, 11355, 12754, 11279, 11280,
12410, 12612, 12615, 8586, 975, vinkulacijska potrdila: 36973, 40428, 42544, 42619,
42680, zelena karta št.: 477559, 604202,
610266, 610401, 638766, 638825, 638826,
638828, 1239287, 1239415, 1239888,
1240350, 1240505, 1240764, 1240823,
1240829, 1240288, 1278066, 1291495,
1391932, 1242068, 1244916, 1244034,
1342221, 1258626, 1344240, 627624,
640140, 640145, coris polica: 407114,
405824, 383433, 394939, 280015, 411936,
394863, 397911, 61023. Ob-7462/07
Ambrož Sabina, Mlinska 26, Maribor,
dijaško izkaznico, izdala III. gimnazija
Maribor, št. 5860391. m‑191
Avtoprevozništvo Melavc Jožef s.p., Zg.
Pobrežje 9, Rečica ob Savinji, dovolilnici
za Belorusijo 112/01, št. 1824097, koda
K003227 in za Ukrajino 804/03, št. 428579,
koda K004557. gnz‑253446
Avtoprevozništvo Zukić Liljana s.p.,
Cesta španskih borcev 55B, Ljubljana-Polje,
potrdila za voznike št. 000880/BGD36-25981/2004 za voznika Mirko Raca, izdano
pri OZS. gnd‑253847
Avtoprevozništvo Zukić Liljana s.p.,
Cesta španskih borcev 55B, Ljubljana-Polje,
potrdila za voznike št. 000880/BGD36-35981/2004, za voznika Delić Nedeljka, izdano
pri OZS dne 2. 6. 2004, z veljavnostjo do
26. 2. 2008. gnx‑253848
Balešić Kemal, Glinškova ploščad 10,
Ljubljana, delovno knjižico. gny‑253397
Benčič Andrej, Goriška 14, Koper –
Capodistria, dovolilnico za parkiranje, št.
16001. gni‑253863
Benko Viktor, Serdica 122, Rogašovci,
ADR certifikat, št. 019932. m‑202
Borić Dragan, Mirna ulica 5, Maribor,
delovno knjižico, št. 23591. m‑198
Bratuša Marjana, Gornji Ivanjci 4, Spodnji
Ivanjci, vozno karto, št. 1141, izdal Veolia
transport. m‑214
Braz Željko, Kidričeva 16/a, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnt‑253852
Brdnik Mojca, Visole 158, Slovenska
Bistrica, vozno karto, št. 7339, izdal Veolia
transport. m‑194
Bregar Franc, Bitiče 2, Litija, delovno
knjižico. gnt‑253402
Brlek Anton, Brezovec 55, Cirkulane,
vozno karto, št. 4566, izdal Veolia transport.
m‑184
Crnić Josip, Boršt 9, Gradac, delovno
knjižico, ser. št. A 623588, reg. št. 3402.
gnq‑253855
Čkonjevič Nenad, Cesta maršala Tita 80,
Jesenice, delovno knjižico. gnp‑253856
Čuček Urban, Gozdna ulica 2, Hoče,
delovno knjižico, št. 23192. m‑170
Dibrani Laura, Spodnjevaška pot
24, Maribor, delovno knjižico, št. 22711.
m‑189
Dvornik d.o.o., Celjska cesta 51, Slovenj
Gradec, CEMT zvezek z oznako CE/3AO
št. 0065/1 in CEMT dovolilnico z oznako
CE/3AO, št. 0065. gnx‑253823
Firer Peter, Sp. Grušovje 38, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 81579088,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta
Maribor. m‑182
Grbič Dejan, Rupe 3/c, Šmartno v Rožni
dolini, delovno knjižico. gnx‑253448

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Habibović Amir, Stara cesta 1 a, Vrhnika,
delovno knjižico. gnf‑253791
Hypo Alpe-Adria-Consultants d.o.o.,
Dunajska cesta 117, Ljubljana, vpisni list za
čoln, št. 3734-655/02-04, izdan 1. 4. 2004
za čoln z oznako KP -655, letnik 1977.
gnf‑253866
Inženirska zbornica Slovenije v skladu s
6. členom Pravilnika o obliki in vsebini izkaznice in enotnega žiga pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 51/04 in 56/05) neveljavne enotne žige in izkaznice pooblaščenih
inženirjev: Tomislav Kušar, univ. dipl. inž.
grad., G-2290, Zdenko Lorbek, univ. dipl.
inž. grad., G-1440, Marjan Drev, univ. dipl.
inž. kem. tehnol., T-0698, Karol Juvan, univ.
dipl. inž. el., E-0900, mag. Janez Hostnik,
univ. dipl. inž. el., E0897, Anton Vencelj,
univ. dipl. inž. el., E-0743, Edvard Medvešek, E-9100, Milan Zdešar, univ. dipl. inž. el.,
E-1088, mag. Ana-Marija Gaberc, univ. dipl.
inž. grad., G-1453. Ob-7671/07
KAASS-Avto d.o.o., Puhova ul. 12,
Ptuj, hrvaško dovolilnico, št. 0002906.
gnj‑253437
Karajić Emil, Gregorčičeva 11/b, Ilirska
Bistrica, študentsko izkaznico, št. 18041035,
izdala FF v Ljubljani. gnd‑253868
Kaver Rok, Za spomenikom 1, Solkan,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 26293-00830, ser. št. 17912.
gno‑253707
Keber Asuan, Volčja Draga 19, Volčja
Draga, delovno knjižico. gnl‑253710
Kodrič Pastori Irena, Vojkovo nabrežje
27/a, Koper – Capodistria, dovolilnico za
parkiranje, št. 18014, veljavna do 30. 9.
2008. gnj‑253862
Korene Robert, Mrtovec 3/c, Boštanj,
delovno knjižico. gnr‑253404
Kores Jože, Cesta na Bokalce 49,
Ljubljana, potrdilo o usposobljenosti za
voditelja čolna, št. 02/13-3086/00-97, izdala
Uprava za pomorstvo. gnu‑253451
Kovačič Zoran, Ob Lazniškem potoku 26,
Limbuš, delovno knjižico, št. 8641. m‑183
Kozjan Jože s.p. K. Elizabeta transport,
Pribinci 2, Adlešiči, dovolilni št. 1523746
/ Belorusija, št. 1000159 / Bosna in
Hercegovina in št. 0000168 / Hrvaška.
gni‑253788
Kuret Zala, Ulica Kamniško zasavskega
odreda 1/a, Kamnik, študentsko izkaznico,
št. 41200130, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gng‑253440
Lipnik Janez, Ločki vrh 9, Benedikt,
vozno karto, št. 9705, izdal Veolia Maribor.
m‑204
Mahkovec Matej, Brest 35, Ig, potrdilo
o opravljenem tečaju za traktor, št. 358/06,
izdala Srednja biotehnična šola v Kranju.
gni‑253442
Majcen Katja, Valvasorjeva 70, Maribor,
delovno knjižico, št. 24998. m‑169
Misir Ana Marija, Ul. Vena Pilona 16,
Koper – Capodistria, delovno knjižico.
gno‑253507
Moleh Alenka, Žice 24, Sv.Ana v
Slov.goricah, vozno karto, št. 8702, izdal
Veolia transport. m‑207
Mrhar Eva, Ižanska cesta 81/a, Ljubljana,
dijaško izkaznico, izdala Gimnazija ledina.
gnh‑253439
Mrhar Gregor, Ižanska cesta 81,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Jožeta Plečnika v Ljubljani. gni‑253613
O.T.I. ROSSI d.o.o., Šolska cesta 17,
Brestanica, dovolilnice za Romunijo –
tarnzitna EURO 1 (642/14), št. 295751, za

Romunijo – tranzitna EURO 2 (642/53), št.
282647 in za Rusijo Bolateralno tranzitno
(643/09), št. 493628 in 494117. gni‑253438
Peterlin Erika s.p., Vinogradniška c.
21/a, Metlika, izvod nacionalne licence, št.
6982 za vozilo z reg. št. NM F1 – 414.
gnw‑253824
Plohl davorin, Vodranci 21, Kog, delovno
knjižico. gnq‑253830
Ploj d.o.o., Radičevičeva ulica 2,
Maribor, CEMT dovolilnico, št. 0037
(CE3AO) in pripadajoči zvezek 0037/1.
gnk‑253436
Polšak Blanka, Rožna dolina, Cesta
IX /43, Ljubljana, vozno karto, št. 2119 –
100% popust s spremljevalcem, izdal LPP.
gnq‑253755
Popović Violeta, Lendavska ul. 8, Murska
Sobota, delovno njižico, reg. št. 71342, ser.
št. A 662642, izdala UE Murska Sobota.
gnq‑253509
Pržaku Hajrudin, Frana Kovačiča 1,
Maribor, certifikat za prevoz nevarnega
blaga – ADR, št. 021607. m‑221
Radovan Slavko, Šolska 14, Slovenska
Bistrica, delovno knjižico, reg. št. 10631, ser.
št. A 586855, izdala UE Slovenska Bistrica.
m‑203
Rakuš Špela, Ljubljanska 17, Bled,
študentsko izkaznico, št. 0005915380,
izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m‑161
Rastoder Merima, Slovenska cesta 55/c,
Ljubljana, delovno knjižico. gne‑253867
Rautra Tanja, Tuškova ulica 37, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 81609628, izdala
EPF Maribor. m‑219
Rems Kaja, Cesta zmage 35/a, Zagorje
ob Savi, študentsko izkaznico, št. 21050647,
izdala FDV v Ljubljani. gnf‑253591
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne
osebe: Dejan Ivković, zaposlen na Davčnem
uradu Koper na delovnem mestu višji izterjevalec, pod registrsko številko: 00436, izdano
dne 30. 9. 2005. Ob-7514/07
Sambi Smilja, Šolska 11, Portorož –
Portorose, potrdilo o usposobljenosti, št.
2346/98. gnr‑253829
Seredi Kristina, Slomškova ulica 68,
Murska Sobota, 4 delnice CATV Murska
S, vpisane v delniško knjigo, št. 510.
gnv‑253850
Skubic Robert, Tlake 12, Šmarje-SAP,
delovno knjižico. gnr‑253754
Spevan Miha, Selce 89, Voličina, vozno
karto, št. 06275, izdal Veolia transport.
m‑192
Suhadolnik Živa, Koroška 14, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 01005357,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnm‑253834
Svenšek Andrej s.p., Unec 34, Rakek,
izvode licenc za prevoze za vozilo Citreon
Jumper reg. oznaka LJ 77- 17X in VW
Sharan reg. oznaka LJ H0 – 184, izvodi
licenc se nanašajo na osnovno licenco z
opravilno št. 0005758. gnc‑253694
Šarisan Bojan, Bratonci 140, Beltinci,
delovno knjižico. gnu‑253851
Šenet Bojan, Koroška cesta 61, Maribor,
izkaznico vojnega veterana, št. 002441,
izdana a18.4.2002. m‑224
Šinko Kristjan, Markovci 5, Šalovci, 14
delnic CATV Murska sobota, vpisane v
delniško knjigo pod št. 1956. gnn‑253508
Šobot Boško, Tončka Dežmana 10,
Kranj, delovno knjižico. gnc‑253419
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Šprager Polona, Raskovec 13/a, Oplotnica,
študentsko izkaznico, št. 30027441, izdala
Visoka zdravstvena šola Maribor. m‑179
Tadina Marija, Brezje pri Podplatu 5,
Podplat, študentsko izkaznico, št. 81650172,
izdala Ekonomska poslovna fakulteta v
Mariboru. m‑209
Trinko Mihaela, Gorazdova 7, Ljubljana,
izkaznico o statusu žrtve vojnega nasilja št.
0008610, izdala UE Ljubljana. gnm‑253859
Vasič Dragica, Lokve 62, Trnovo pri
Gorici, delovno knjižico. gns‑253853
Vilek Simon, Kvedrova 16, Koper
– Capodistria, vpisni list za čoln, št.
3734-00293/2005, izdan 5. 8. 2005.
gnk‑253511
Zemljič Vlado, Vrtna 8, Murska Sobota,
6 delnic CATV Murska Sobota, vpisane pod
zaporedno št. 729v. gnl‑253510
Zoran Vlasta, Lutrško selo 17/b, Otočec,
delovno knjižico. gnr‑253854
Žemva Gašper, Podkraj pri Velenju 167c,
Velenje, študentsko izkaznico, št. 25007067,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnn‑253833

Št.

26 / 23. 3. 2007 /

Stran

2051

Stran

2052 /

Št.

26 / 23. 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
Gradnje
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Gradnje
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Periodična informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave 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
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo
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