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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. 268-266/2005 98 02105

Ob-9031/07

Preklic
Preklicujemo obvestilo o pričetku oddaje
javnega naročila za nadvoz Lipa v Štorah, ki
je bilo objavljeno v Uradnem listu RS, št. 26
z dne 23. 3. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije
Št. 3531-9/2006-86

Ob-8903/07

Popravek
V javnem razpisu za javno naročilo »Izvedba gradbenih in obrtniških del za 1. fazo
dogradnje, rekonstrukcije in adaptacije diagnostičnega, terapevtskega in servisnega
(DTS) objekta v Kliničnem centru Ljubljana«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 1 z
dne 5. 1. 2007, Ob-37368/06, se spremenijo
točke II.3), IV.3.2), IV.3.3) in IV.3.7.2), in sicer v naslednjem:
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: spremenjeno besedilo se glasi:
38 mesecev od oddaje naročila; začetek
6. 5. 2007 in konec 6. 7. 2010.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
spremeni se datum v 6. 4. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: spremeni se tako, da
se glasi: 6. 4. 2007 ali 98 dni od odposlanja obvestila do 9. ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: spremeni se
datum v 6. 4. 2007 in ura v ob 10. uri.
Ministrstvo za zdravje

Storitve
Št. 700590

Ob-8494/07

Razveljavitev
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije,
Celovška 135 Ljubljana, ki jo zastopa predsednik Peter Vrisk, obvešča, da se v celoti razveljavi sklop II: Tiskanje in dostava obrazcev
in drugih tiskovin za potrebe Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, izvedenega javnega razpisa po odprtem postopku po sklopih,
št. JR-1/2006, objavljenega v Uradnem listu
RS, št. 108 z dne 20. 10. 2006.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
je na podlagi drugega odstavka 25. člena
Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS,
št. 39/00), upoštevajoč odločitev Državne
revizijske komisije, št. 018-029/2007-42-412
ugotovila, da na podlagi obstoječe razpisne
dokumentacije ni mogoče oceniti prispelih
ponudb, zato zgoraj navedeni javni razpis v
sklopu II v celoti razveljavlja.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Št. 961-14/2006

Ob-8525/07

Podaljšanje rokov
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, je v Uradnem listu RS, št.
135-136 z dne 22. 12. 2006, Ob-36085/06,
objavil javni razpis za oddajo naročila storitev mobilne telefonije in nakup mobilnih
aparatov ter storitve prenosa podatkov z
uporabo omrežja mobilnega operaterja in
nakup PCMCIA kartic za prenos podatkov
za potrebe ZPIZ. V skladu s petim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih
(ZJN-1-UPB1; Ur. l. RS, št. 36/04) naročnik
objavlja spremembo – podaljšanje roka za
predložitev ponudb in roka za odpiranje ponudb, in sicer se prvotna objava spremeni
na naslednji način:

IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 10.
ure.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 4. 2007
ob 12. uri; ZPIZ Centrala, Kolodvorska ulica
15, Ljubljana.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 609

Ob-8690/07

Popravek
V zahtevi za oddajo javnega razpisa za
dobavo, implementacijo, instalacijo, integracijo, šolanje, predajo v obratovanje in
vzdrževanje aplikacij in opreme za prodajo
vozovnic v medkrajevnem potniškem prometu LPP d.o.o., objavljeno v Uradnem listu
RS, št. 74 z dne 14. 7. 2006, Ob-20436/06,
se popravi:
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila se
pravilno glasi:
1. Dobava 70 enot terminalov pri vozniku
za izdajo enkratnih vozovnic, 70 terminalov
za validacijo vozovnic, 4 mobilnih terminalov
za kontrolo in prodajo vozovnic s polnilnimi
enotami in dodatnimi baterijami, 2 stojali

Stran

2130 /

Št.

29 / 30. 3. 2007

z napajalnikom za prenos podatkov iz/na
mobilne terminale, 10 bralno pisalnih enot
za izdajo in prodajo brezkontaktnih vozovnic
na prodajnih mestih in 2 centralna terminala
za prenos podatkov o plačilnem prometu s
strani voznikov v centralno bazo (v nadaljevanju: strojna oprema).
Strojna oprema je opremljena s pripadajočo programsko opremo in potrebno opremo za namestitev vozniških in potniških terminalov v vozila ter potrebno opremo za
namestitev terminalov na prodajna mesta.
Inštalacijo strojne opreme opravi naročnik sam na svoje stroške.
2. implementacija in integracija programske opreme v sistem prodaje vozovnic pri
naročniku ter predaja v obratovanje,
3. šolanje delavcev naročnika za uporabo strojne in programske;
4. vzdrževanje strojne in programske
opreme za brezhibno obratovanje in odpravljanje napake v garancijski dobi.
II.2) Količina ali obseg javnega naročila
se pravilno glasi:
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. Dobava 70 enot terminalov pri vozniku
za izdajo enkratnih vozovnic, 70 terminalov
za validacijo vozovnic, 4 mobilnih terminalov
za kontrolo in prodajo vozovnic s polnilnimi
enotami in dodatnimi baterijami, 2 stojali
z napajalnikom za prenos podatkov iz/na
mobilne terminale, 10 bralno pisalnih enot
za izdajo in prodajo brezkontaktnih vozovnic
na prodajnih mestih in 2 centralna terminala
za prenos podatkov o plačilnem prometu s
strani voznikov v centralno bazo (v nadaljevanju: strojna oprema).
Strojna oprema je opremljena s pripadajočo programsko opremo in potrebno
opremo za namestitev vozniških in potniških terminalov v vozila ter potrebno opremo za namestitev terminalov na prodajna
mesta.
Inštalacijo strojne opreme opravi naročnik sam na svoje stroške.
2. implementacija in integracija programske opreme v sistem prodaje vozovnic pri
naročniku ter predaja v obratovanje,
3. šolanje delavcev naročnika za uporabo strojne in programske;
4. vzdrževanje strojne in programske
opreme za brezhibno obratovanje in odpravljanje napake v garancijski dobi.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
izvedbo se pravilno glasi: rok dobave predmeta naročila je 160 dni od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva se
pravilno glasi: bančna garancija za resnost
ponudbe v višini 33.400 EUR.
III.2) Pogoji za sodelovanje se pravilno
glasijo:
III.2.1) Podatki v zvezi s statusom izvajalca gradnje, dobavitelja blaga ali ponudnika
storitev ter podatki in formalnosti, ki so potrebni za vrednotenje minimalnih zahtevanih
sposobnosti:
1. da je registriran za dejavnost, ki je
predmet javnega naročila in za katero daje
ponudbo, pri organu države, v kateri ima
sedež,
2. da ni v kazenskem postopku zaradi
suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem,
3. da mu v zadnjih 5 letih pred tem naročilom ni bila izdana pravnomočna odločba
za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero je po-
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nudniku prepovedano opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila,
4. da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe,
5. da ima poravnane davke, prispevke v
skladu s predpisi države, v kateri ima svoj
sedež, da je ponudnik, ki ima sedež v tujini
poravnal RS tiste dajatve, ki bi jih moral
poravnati.
III.2.1.1) Pravni status – obvezna dokazila:
1. izpis iz sodnega registra podjetij, za
dejavnost, ki je predmet javnega naročila
oziroma samostojni podjetniki priglasitveni
list pri DURS oziroma izpis iz poslovnega
registra Slovenije, izdanega pri AJPES-u.
Dokazilo mora izkazovati zadnje stanje ponudnika,
2. izjava ponudnika dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ni v kazenskem postopku zaradi suma storitve kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem,
3. potrdilo, izdano s strani Ministrstva za
pravosodje, Oddelka za kazensko evidenco,
Ljubljana, Župančičeva 3, ki izkazuje zadnje
stanje ponudnika, da mu v zadnjih 5 letih
pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali izdana
pravnomočna sodna ali upravna odločba, s
katero je ponudniku prepovedano opravljati
dejavnost, ki je predmet javnega naročila,
4. potrdilo izdano s strani Okrožnega sodišča, ki izkazuje zadnje stanje ponudnika,
da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečajnem ali likvidacijskem postopku
oziroma da ni prenehal poslovati na podlagi
sodne ali druge prisilne odločbe,
5. originalno potrdilo pristojne izpostave
DURS, ki ne sme biti starejše od 30 dni od
datuma oddaje ponudb, da ima ponudnik
poravnane obveznosti iz naslova davkov,
prispevkov in drugih obveznih dajatev ali
poslovnih obveznosti, določenih s predpisi.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – obvezna dokazila:
1. ponudnik mora predložiti BON 1/P
(gospodarska družba) ali BON 1/SP (samostojni podjetnik) iz katerega je razvidno:
– da njegov čisti letni prihodek v letu
2005 presega 200 mio SIT oziroma 834.585
EUR,
– da v zadnjih šestih mesecih pred izstavitvijo obrazca BON 1/P oziroma BON 1/SP
ni imel dospelih neporavnanih obveznosti,
– da sodi najmanj v bonitetni razred 3C
za leto 2005.
Predloženo dokazilo ne sme biti starejše
od 30 dni od datuma oddaje ponudb.
2. podatki o solventnosti, izdani od banke, pri kateri ima ponudnik odprt TRR. Predloženo dokazilo ne sme biti starejše od 30
dni od datuma oddaje ponudb.
V primeru, da ima ponudnik sedež v državi, ki katerega od zgoraj navedenih dokumentov ne izdaja, je tak dokument možno
nadomestiti z zapriseženo izjavo ali zapriseženo izjavo ponudnika pred pravosodnim
ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih sub
jektov v državi izvora ali v državi, iz katere
oseba prihaja.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila:
1. izjava ponudnika, da predmet naročila
izpolnjuje vse obvezne minimalne tehnične

zahteve, navedene v razpisni dokumentaciji,
v točki “Tehnična specifikacija«,
2. izjava ponudnika, da je vgrajena terminalska sistemska programska oprema
nadgradljiva v smislu kasnejše opcijske
nadgradnje,
3. izpolnjeni obrazci potrdil o strokovnih
priporočilih ponudnika, s katerimi dokazuje, da je v zadnjih 5 letih dobavil sorodno
opremo, kot je predmet naročila, v skupni
vrednosti najmanj 150 mio SIT oziroma
625.938,91 EUR,
4. izjava ponudnika, da zagotavlja servisiranje opreme in rezervne dele v obdobju
7 let od dokončnega prevzema predmeta
naročila,
5. izjava ponudnika, da zagotavlja usposobljeno servisno ekipo (ponudnik mora
navesti 3 serviserje strojne opreme in 3
serviserje v podpori programske opreme s
certifikatom proizvajalca opreme oziroma
programov),
6. kopija veljavnega certifikata: ISO
9001:2000 ali drugega enakovrednega
mednarodnega certifikata za proizvajalca,
prodajalca in vzdrževalca opreme,
7. izjava ponudnika, da bo zagotovil
usposabljanje voznikov in operativnega
osebja pred pričetkom poskusnega obratovanja,
8. izjava ponudnika, da zagotavlja garancijski rok za dobavljeno strojno in programsko opremo najmanj 2 leti od dneva
dokončnega prevzema,
9. izjava ponudnika, da v garancijskem
roku zagotavlja odzivni čas v roku 4 ur od
naročnikovega pisnega obvestila o napaki,
10. izjava ponudnika, da bo v slovenskem jeziku zagotovil: navodila za vse vrste
uporabnikov, navodila za vzdrževanje opreme, izobraževanje in poprodajne storitve,
11. če ponudnik ni proizvajalec strojne in
programske opreme, mora predložiti kopijo
veljavne pogodbe sklenjene s proizvajalcem
opreme, iz katere je razvidno, da je ponudnik pooblaščeni prodajalec opreme.
III.2.1.4) Drugi podatki:
1. izjava ponudnika, da je poravnal vse
poslovne obveznosti do svojih zaposlenih,
2. izjava banke ponudnika o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti in bančne garancije za odpravo
napak v garancijski dobi,
3. izjava ponudnika, da v zadnjih 12 mesecih z njim ni bilo prekinjeno pogodbeno
razmerje zaradi neizpolnjevanja pogodbenih
obveznosti,
4. izjava ponudnika, da je dobavni rok za
predmet naročila največ 160 dni od podpisa pogodbe oziroma najkasneje do 30. 11.
2007,
5. izjava ponudnika, da plačilni rok ni
krajši od 30 dni od dneva prejema računa,
6. izjava ponudnika o poslovni skrivnosti,
7. izjava ponudnika o resničnosti podatkov in
8. izjava ponudnika, da sprejema pogoje
razpisa.
IV.2) Merila za oddajo se pravilno glasijo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
(B1) spodaj navedena merila:
1. ponujena cena (maks. 100 točk),
– ponudnik, ki bo ponudil najnižjo ceno
prejme 100 točk, ostali ponudniki pa sorazmerno manj
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Število točk za ponujeno ceno ponudbe
se izračuna po formuli:
Tcx = 100 x (Cmin/Cx), kjer je:
Tcx = število točk za ponujeno ceno ponudbe x
100 = največje možno število točk za
ponujeno ceno (v točkah)
Cx = ponujena cena ponudbe x (v EUR)
Cxmin = najnižja ponujena cena izmed
vseh vrednotenih ponudb (v EUR)
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: ne.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije se
pravilno glasi: pridobiti ju je mogoče do 7. 5.
2007 na sedežu Javnega podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o., Celovška cesta
160, 1000 Ljubljana, v ta jništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva Papež.
Cena: 30 EUR.
Plačilo na transakcijski račun, št. 03100
1005605502 pri SKB, z namenom nakazila »plačilo razpisne dokumentacije za
JN 05/06« ali na glavni blagajni Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, III. nadstropje.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje se pravilno glasi:
7. 5. 2007 do 12. ure; na sedežu Javnega
podjetja Ljubljanski potniški promet, d.o.o.,
Celovška cesta 160, 1000 Ljubljana, v tajništvu, II. nadstropje, soba št. 211, Silva
Papež.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe se pravilno glasi: do 30. 6. 2007.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pri javnem odpiranju ponudb lahko aktivno sodelujejo predstavniki
ponudnikov s pisnim pooblastilom za sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo svoja
pooblastila oddali pred odpiranjem.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 7. 5. 2007
ob 12.30; Javno podjetje Ljubljanski potniški
promet, d.o.o., Celovška cesta 160, 1000
Ljubljana, sejna soba v V. nadstropju.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Ljubljanski potniški promet d.o.o.

x

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-8495/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JVIZ Občine Mozirje, OŠ Rečica ob Savinji/OŠ Frana Kocbeka Gornji Grad, kontaktna oseba: mag. Vlasta Poličnik, Rečica ob Savinji 152/Kocbekova cesta 21,
3332/3342 Rečica ob Savinji/Gornji Grad,
Slovenija, tel. 03/837-02-20/839-04-40, faks
03/8637-02-03/839-04-41.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
prehrane v JVIZ Občine Mozirje, OŠ Rečica ob Savinji in OŠ Frana Kocbeka Gornji
Grad, v obdobju od 2007 do 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 204.473,38 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 87 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 0,5 točke,
– odzivni čas za nujne dobave do 0,5
točke.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in mesni izdelki: Mesnine Žerak d.o.o. Rogatec,
kontaktna oseba: Branka Kores, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel.
03/818-26-70, faks 03/582-73-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 34.422,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. – 2. sklop: perutninsko
meso in perutninski izdelki: Perutnina Ptuj
d.d., kontaktna oseba: Jože Žunkovič, Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-36.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.438,95
EUR, najvišja ponudba 10.150,92 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 2. sklop: perutninsko meso in perutninski izdelki: Mesnine
Žerak d.o.o. Rogatec, kontaktna oseba:
Branka Kores, Strmolska ulica 9, 3252 Rogatec, Slovenija, tel. 03/818-26-70, faks
03/582-73-24.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 409.438,95
EUR, najvišja ponudba 10.150,92 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 4 – 3. sklop: ribe:
Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Beovič,
Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, tel.
01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.042,07
EUR, najvišja ponudba 1.042,40 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.042,07
EUR, najvišja ponudba 1.042,40 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. 6 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.404,31
EUR, najvišja ponudba 35.101,98 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.414,31
EUR, najvišja ponudba 35.101,98 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 5. sklop: kruh, pekovski izdelki in slaščice: Žito d.d., kontaktna
oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154,
1529 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23,
faks 01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28.278,87 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.766,17
EUR, najvišja ponudba 4.267,65 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.766,17
EUR, najvišja ponudba 4.267,65 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 6. sklop: izdelki iz žit
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in mlevski izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.766,17
EUR, najvišja ponudba 4.267,65 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.587,68
EUR, najvišja ponudba 23.937,36 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 13 – 7. sklop: sadje
in zelenjava: Sadex d.o.o., kontaktna oseba: Marjana Belej, Rimska cesta 105, 3311
Šempeter, Slovenija, tel. 03/703-23-00, faks
03/703-23-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.587,68
EUR, najvišja ponudba 23.937,36 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 8. sklop; konzervirani izdelki: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.129,64
EUR, najvišja ponudba 9.505,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 15 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.129,64
EUR, najvišja ponudba 9.505,94 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.129,64
EUR, najvišja ponudba 9.505,94 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Ledo d.o.o., kontaktna oseba: Mojca
Beovič, Moste 2F, 1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.308,19
EUR, najvišja ponudba 5.807,88 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18 – 9. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/560-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.308,19
EUR, najvišja ponudba 5.807,88 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.730,06
EUR, najvišja ponudba 6.427,56 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. 20 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Fructal d.d., kontaktna
oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5280 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.730,06
EUR, najvišja ponudba 6.427,56 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. 21 – 10. sklop: sokovi, sirupi, ostale pijače: ERA-SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.730,06
EUR, najvišja ponudba 6.427,56 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 gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 22 – 11. sklop: ostala živila: ERA-SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3320
Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10, faks
02/788-00-20.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 14.107,41
EUR, najvišja ponudba 27.242,21 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23 – 11. sklop: ostala živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/472-15-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 14.107,41
EUR, najvišja ponudba 27.242,21 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24 – 11. sklop: ostala živila:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 14.107,41
EUR, najvišja ponudba 27.242,21 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: 0330-3/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
20. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 16.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 123 z dne 1. 12. 2006,
Ob-33723/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2007.
JVIZ Občine Mozirje, OŠ Rečica
ob Savinji/OŠ Frana Kocbeka
Gornji Grad
Št. 105/243
Ob-8496/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto, kontaktna oseba: Dušan Fortuna, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
07/39-34-100, faks 07/39-34-101, elektronska pošta: info@zzv-nm.si, internetni naslov: www.zzv-nm.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 210-02/2006.
II.5) Kratek opis: dobava aparata za tekočinsko kromatografijo z dvojnim masnim detektorjem.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 188.700 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. 210-02/2006: Chemass d.o.o., merilni sistemi, kontaktna
oseba: dr. Emil Skočir, Baznikova 40, 1000
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Ljubljana, Slovenija, tel. 01/42-77-560,
faks 01/42-77-560, elektronska pošta:
info@chemass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 185.862,10 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:
6. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 128 z dne 8. 12. 2006,
št. 159/1033, Ob-34432/06.
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: 19. 3. 2006.
Zavod za zdravstveno varstvo
Novo mesto
Ob-8497/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Osnovna šola Apače, kontaktna oseba: Marijana Djorgovski, Apače 38, 6253
Apače, Slovenija, tel. 02/569-81-16, faks
02/569-10-10, elektronska pošta: marijana.djorgovski@guest.arnes.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-01/06.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago
po sklopih:
– sklop 1: meso in mesni izdelki,
– sklop 2: ribe in ribji izdelki,
– sklop 3: mleko in mlečni izdelki,
– sklop 4: kruh, pekovski izdelki in slaščice,
– sklop 5: žita, mlevski izdelki in testenine,
– sklop 6: sadje in zelenjava,
– sklop 7: zamrznjeni program izdelkov,
– sklop 8: ostala živila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 15,668.200 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena,
– fiksnost ponudbenih cen,
– plačilni rok.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: MIR d.d., Gor. Radgona,
Ljutomerska c. 28/a, 9250 Gor. Radgona,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 6,864.000
SIT, najvišja ponudba 6,864.000 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2: Ledo d.o.o., Ljubljana,
Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 435.600
SIT, najvišja ponudba 595.701,40 SIT.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Agroind Vipava
d.d., Vipava, Vinarska c. 5, 5271 Vipava,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 1,567.978,20
SIT, najvišja ponudba 1,596.487,60 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4: Don-don d.o.o., Kranj,
Laze 16, 4001 Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2,266.400
SIT, najvišja ponudba 2,485.290,30 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5: M.M. Kaučič d.o.o., Gor.
Ivanjci, Gor. Ivanjci 21, 9245 Sp. Ivanjci,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 326.267,20
SIT, najvišja ponudba 357.750 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6: Paf d.o.o., Lenart, Industrijska ul. 20, 2230 Lenart, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1,677.500
SIT, najvišja ponudba 2,114.200 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7: Brumec-Ručigaj d.o.o.,
Mengeš, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 238.850
SIT, najvišja ponudba 277.700 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8: Era-SV d.o.o., Velenje,
Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala
(brez DDV): najnižja ponudba 2,651.721,80
SIT, najvišja ponudba 2,651.721,80 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: JN 01-06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 11.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 98 z dne 22. 9. 2006,
Ob-26218/06.
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: 20. 3. 2007.
Osnovna šola Apače
Ob-8498/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dutovlje, kontaktna oseba: Tanja Kocina, Dutovlje 135, 6221 Dutovlje, Slovenija, tel. 05/731-82-50, faks
05/731-82-51, elektronska pošta: o-dutov
lje.po@guest.arnes.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: prehrambeno blago,
razdeljeno na 9 sklopov:
1. sklop: mleko in mlečni izdelki,
2. sklop: meso in mesni izdelki,
3. sklop: suhomesni izdelki,
4. sklop: zamrznjeno testo in pecivo,
5. sklop: sadje in zelenjava,
6. sklop: sadni sokovi in sirupi,
7. sklop: zamrznjena zelenjava in ribe,
8. sklop: kruh in slaščičarski izdelki,
9. sklop: ostalo prehrambeno blago.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 131.000 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 – sklop št. 1 mleko in mlečni
izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna
oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92, 3301
Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00, faks
03/731-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 17.212,76
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop št. 2 meso in mesni
izdelki: Kras d.d., kontaktna oseba: Jolanda
Race, Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija,
tel. 05/731-03-13, faks 05/731-03-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 27.000,45
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 sklop št. 3 suhomesni izdelki:
Kras d.d., kontaktna oseba: Jolanda Race,
Šepulje 31, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
05/731-03-13, faks 05/731-03-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 13.822,82
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 sklop št. 4 zamrznjeno testo
in pecivo: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
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Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 7.397,36
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo sklop št. 5 sadje in zelenjava:
Mercator d.d., kontaktna oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks 01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 19.299,54
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop št. 6 sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 4.316,66
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 sklop št. 7 zamrznjena zelenjava in ribe: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna oseba: Aleš Brumec, Testenova 55,
1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50,
faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 2.524,65
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 sklop št. 8 kruh in slaščičarski
izdelki: Mlinotest d.d. Ajdovščina, kontaktna
oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 16.676,35
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo sklop št. 9 ostalo prehrambeno blago: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena 22.546,04
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.
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VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
5. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 21.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36408/06 z dne 29. 12. 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2007.
Osnovna šola Dutovlje
Ob-8499/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Župančičeva ul. 3, p.p. 644, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(1)369-61-00,
faks +386(1)369-62-19, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf/slov/index.htm.
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:
29.23.12.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: Klime 2006.
II.5) Kratek opis: nakup dveh klimatskih sistemov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 66.760 €.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– tehnične karakteristike,
– vzdrževanje,
– finančne in kadrovske sposobnosti.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Klima Petek d.o.o.,
Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 58.962 €.
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: 4301-6/2006/14.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36003/06 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: 19. 3. 2007.
Ministrstvo za finance
Št. 216/07
Ob-8522/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-73.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: nakup dveh anestezijskih aparatov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 97.368,27 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:

IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo:
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
1. najnižja končna ponudbena vrednost:
100%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 67/06 – nakup dveh anestezijskih aparatov: Dräger Slovenija d.o.o.,
Nadgoriška cesta 19, 1231 Ljubljana Črnuče, Slovenija, faks 01/561-22-65.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 97.330
EUR brez DDV, najnižja ponudba 116.796
EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 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: 22. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-8526/07
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: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-91-27, faks 01/587-94-06, elektronska pošta: sjn@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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 011/06 SJN.
II.5) Kratek opis: reagenti za biokemične preiskave vezane na aparata Modular
P / Hittachi 912.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 25,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Roche farmacevtska družba d.o.o.,
kontaktna oseba: Lucija Božič, Vodovodna
cesta 109, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/568-02-86, faks 01/568-02-80.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 56.972,02 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 139 z dne 29. 12. 2006,
Ob-36435/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
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Ob-8563/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-3/2006-ARSKTRP/.
II.5) Kratek opis: OIŽ-321-211-3/2006ARSKTRP/ razpis za dobavo testenin v
centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in
Slovenska karitas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 70.917 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenih testenin,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe so se različni stroški transporta
upoštevali tako, da se razlika med ponujenimi stroški za transport pretvori v fiktivno
količino blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 37131/06: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška cesta 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-46-35, faks 05/364-45-16, elektronska pošta: Patricija.samec@mlinotest.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 70.917 EUR za testenine in 1.590 EUR za transportne stroške.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
OIŽ-321-211-3/2006/3.
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; 37131/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program ogroženi 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-8565/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-4/2006-ARSKTRP/.

II.5) Kratek opis: OIŽ-321-211-4/2006ARSKTRP/ razpis za dobavo koruznega
zdroba v centralna skladišča humanitarnih organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj in Slovenska karitas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 151.965 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenega koruznega zdroba,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe so se različni stroški transporta
upoštevali tako, da se razlika med ponujenimi stroški za transport pretvori v fiktivno
količino blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 37134/06: Žito Prehrambena industrija d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-56-59, elektronska pošta: Suzana.simenc@zito.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 151.965 EUR za
koruzni zdrob in 9.969 EUR za transportne
stroške.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
OIŽ-321-211-4/2006/3.
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; 37134/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program ogroženi 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-8567/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, kontaktna oseba: mag. Ana Ferjančič, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/580-77-10, faks 01/478-92-00,
elektronska pošta: Ana.Ferjancic@gov.si,
internetni naslov: http://www.arsktrp.gov.si/.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: OIŽ-321-211-5/2006-ARSKTRP/.
II.5) Kratek opis: OIŽ-321-211-5/2006ARSKTRP/ razpis za dobavo brušenega
riža v centralna skladišča humanitarnih
organizacij – Rdeči križ: Zveza združenj
in Slovenska karitas.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 90.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina dostavljenega brušenega riža,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
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Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe so se različni stroški transporta
upoštevali tako, da se razlika med ponujenimi stroški za transport pretvori v fiktivno
količino blaga.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 37136/06: Euricom
S.p.A, kontaktna oseba: Giovanna Festa,
Via Stazione 119, 27020 Valle Lomellina, IT-Italija, tel. 0039/0161/224-411, faks
0039/0161/280-035, elektronska pošta:
Givanna.festa@euricom.it.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 90.000 EUR za brušen
riž in 7.000 EUR za transportne stroške.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2)
Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
OIŽ-321-211-5/2006/3.
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; 37136/06 z dne 5. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: da; Program ogroženi 2007.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 21. 3. 2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Ob-8610/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Šmartno pri Slovenj Gradcu,
kontaktna oseba: Mateja Kupnik, predsed
nica komisije za javna naročila, Šmartno
69, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu, Slovenija.
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: JNB1/2007-2009.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
prehrambenega blaga za šolsko preharano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 52.578,87 EUR letno (12,600.000
SIT letno) brez DDV. Naročilo je razdeljeno
na sklope:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. zamrznjene in konzervirane ribe,
4. žita, mlevski izdelki in testenine,
5. kruh, pekovsko pecivo in slaščičarski
izdelki,
6. sveža zelenjava in suhe stročnice,
7. zmrznjena in konzervirana zelenjava,
8. sveže in suho sadje,
9. zmrznjeno in konzervirano sadje,
10. jajca,
11. olja,
12. sadni sokovi in drugi napitki,
13. ostalo prehrambeno blago.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo:
1. ponudbena cena,
2. reference.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1. sklop mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia, mlekarstvo
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in sirarstvo, d.o.o., Arja vas 92, Petrovče,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 6.912,70 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2. sklop meso in mesni
izdelki: Mesarija Lečnik Alojz Lečnik s.p.,
Trg svobode 4, 2390 Ravne na Koroškem,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 14.129,90 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3. sklop zamrznjene in
konzervirane ribe: ERA SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 741,06 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4. sklop žita, mlevski izdelki in testenine: ERA SV d.o.o., Prešernova
10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 653,15 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop kruh, pekovsko
pecivo in slaščičarski izdelki: Koroške pekarne d.d., Koroška cesta 2, 2370 Dravograd, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12.477,50 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5. sklop kruh, pekovsko
pecivo in slaščičarski izdelki: Pekarna Zorman, Zoran Zorman s.p., Celjska cesta 48b,
2380 Slovenj Gradec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 12.477,50 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6. sklop sveža zelenjava
in suhe stročnice: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a,
2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.571,26 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 7. sklop zamrznjena in
konzervirana zelenjava: Impuls Domžale
d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 342,97 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8. sklop sveže in suho
sadje: Pitus d.o.o., Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 2.815,64 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9. sklop zamrznjeno in
konzervirano sadje: ERA SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.006,93 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10. sklop jajca: Pitus d.o.o.,
Ob Dravi 2a, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 198 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11. sklop olja: Mercator
d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 380,75 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12. sklop sadni sokovi in
drugi napitki: Impuls Domžale d.o.o., Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.479,13 EUR/letno.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13. sklop ostalo prehrambeno blago: ERA SV d.o.o., Ob Dravi 3a,
2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 3.662,25 EUR/letno.
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: 13.

VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 132 z dne 15. 12.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Osnovna šola
Šmartno pri Slovenj Gradcu
Ob-8662/07
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: Marinka Zadel Vidmar, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
1/587-91-27, faks 01/587-94-06, elektronska pošta: sjn@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.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JNVV 012/06 SJN.
II.5) Kratek opis: nakup robotizirane
postaje za izdelavo in analizo slik za patologijo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 65,000.000 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: Olympus Slovenija d.o.o., kontaktna
oseba: Matjaž Mencej, Baznikova 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/236-33-15, faks
01/236-33-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 222.531 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:
23. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36446/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Onkološki inštitut Ljubljana
Ob-8671/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javni zavod RTV Slovenija, Služba za javna naročila RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/475-21-96,
faks +386/1/475-21-86, elektronska pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, internetni naslov:
www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.33.10.00-0.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: RTV 64/2006-1L-ODP/B.
II.5) Kratek opis: nakup kaset formatov:
digital BETACAM, MPEGIMX in DVCAM.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (z DDV):
29,600.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ekonomska cena,
– ustrezanje tehničnim kriterijem.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 64/2006-1L-ODP/B
sklop A-kasete formata Digital BETACAM:
PAB d.o.o., kontaktna oseba: Boštjan Pivk,
Cegelnica 30, 4202 Naklo, Slovenija, tel.
04/25-75-150, faks 04/25-75-152.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. RTV 64/2006-1LODP/B sklop C-kasete formata DVCAM:
Lorex d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Šerbec, Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/51-40-475, faks 01/51-40-475.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. RTV 64/2006-1L-ODP/B
sklop B-kasete formata MPEG IMX: Lorex
d.o.o., kontaktna oseba: Bojan Šerbec,
Stegne 33, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/51-40-475, faks 01/51-40-475.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: RTV 64/2006-1LODP/B.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37164/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-8700/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga, d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec
Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: Jani.erklavec@snaga.si,
internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.85.20.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 9/06.
II.5) Kratek opis: dobava, montaža in
zagon tehničnega sistema varovanja
Snaga, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 150.225,39 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. B 9/06: A koda d.o.o., Vojkova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 135.379,72 EUR,
najnižja ponudba 135.379,72 EUR, najvišja
ponudba 264.497,65 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 9/06.

VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti V UL: št. 137-139 z dne 29. 12. 2006,
Ob-36723/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Snaga, d.o.o.
Ob-8701/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga, d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec
Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 477-97-11, faks 47-97-13, elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si, internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.22.33.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR B 1/07.
II.5) Kratek opis: dobava posod za odlaganje komunalnih odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 417.292,61 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 60 točk,
– dobavni rok: 10 točk,
– garancijska doba: 10 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR B 1/07 – sklop I. – posode velikosti 80, 120 in 240 l: Vigrad d.o.o.,
Kocbekova 30, 3202 Ljubečna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 67.407 EUR, najnižja ponudba 67.407 EUR, najvišja ponudba
73.210 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. JR B 1/07 – sklop III
– posode velikosti 770 l: EKO LES d.o.o.,
Rajšpova 22, 2250 Ptuj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 197.640 EUR, najnižja
ponudba 197.640 EUR, najvišja ponudba
225.864 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. JR B 1/07 – sklop IV
– posode velikosti 1100 l za ločeno zbiranje:
EKO LES d.o.o., Rajšpova 22, 2250 Ptuj,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 80.280 EUR, najnižja ponudba 80.280 EUR, najvišja ponudba
103.767 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR B 1/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 7.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 128 z dne 8. 12. 2006,
Ob-34434/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Snaga, d.o.o.
Ob-8869/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, kontaktna oseba: Mateja Reberšak Cizelj, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-60-64,
elektronska pošta: mateja@spic.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: naročilo o izdelavi
in distribuciji pokalov, medalj, plaket in
spominskih medalj za potrebe interesnih
programov športa otrok in mladine v letu
2007.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena skupna vrednost naročila je
145.551,66 EUR oziroma 34,880.000 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. 4301-40/2006: DVZ Ponikve d.o.o., kontaktna oseba: Rihard Gasparič, Ponikve 76, 1312 Videm Dobrepolje,
Slovenija, tel. 01/78-07-289.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 141.759,81 EUR
oziroma 33,973.691,15 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35113/06 z dne 15. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Ob-8890/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si, internetni
naslov: www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-01/95-1/9.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala za potrebe Državnega zbora
Re publike Slovenije po naslednjih sklopih:
I. sklop: čistilna sredstva in pripomočki
za objektno higieno;
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II. sklop: lepila, lepilni trakovi, PVC folije,
olja in kemikalije;
III. sklop: papirna galanterija;
IV. sklop: papirna in PVC galanterija.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104.000 EUR (25,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. I. sklop: PAN Goslar d.o.o.,
kontaktna oseba: Slavko Pavlič, Brest 4,
1292 Ig, Slovenija, tel. 01/286-23-05, faks
01/286-25-32, elektronska pošta: pan-goslar@siol.net, internetni naslov: www.pangoslar.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 16.609,38 EUR;
najnižja ponudba 16.609,38 EUR, najvišja
ponudba 25.963,19 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. II. sklop: Mavrica d.d. Domžale, kontaktna oseba: Viktor Marđonović,
Slamnikarska cesta 1, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/729-82-00, faks 01/729-82-25,
elektronska pošta: info@mavrica.si, internetni naslov: www.mavrica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1.817,42 EUR; najnižja
ponudba 1.817,42 EUR, najvišja ponudba
2.728,39 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. III. sklop: MBS
d.o.o. Piran, kontaktna oseba: Denis Benčič, Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/673-00-50, faks 05/673-00-55, elektronska pošta: MBS@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 21.128,79 EUR;
najnižja ponudba 21.128,79 EUR, najvišja
ponudba 21.128,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. IV. sklop: MBS
d.o.o. Piran, kontaktna oseba: Denis Benčič, Razgled 31, 6330 Piran, Slovenija, tel.
05/673-00-50, faks 05/673-00-55, elektronska pošta: MBS@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 8.650,50 EUR; najnižja
ponudba 8.650,50 EUR, najvišja ponudba
8.650,50 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: 044-01/95-1/9.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 139 z dne 29. 12. 2006,
Ob-36720/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Skupno število prejetih ponudb je bilo
10, od tega:
I. sklop: 5 (3 pravilne, 2 nepravilni);
II. sklop: 4 (4 pravilne);
III. sklop: 6 (1 pravilna, 5 nepravilnih);
IV. sklop: 3 (1 pravilna, 2 nepravilni).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
Republika Slovenija
Državni zbor
Ob-8891/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija Državni zbor,
kontaktna oseba: Matjaž Vovk, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-96-81, faks 01/478-94-03, elektronska pošta: matjaz.vovk@dz-rs.si, internetni
naslov: www.dz-rs.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 044-01/95-1/10.
II.5) Kratek opis: dobava potrošnega
materiala za potrebe Državnega zbora
Republike Slovenije po naslednjih sklopih:
I. sklop: pisarniški material;
II. sklop: pisemske ovojnice in dopisni
papir s tiskom in suhim žigom ter arhivske
mape z elastiko.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 104.000 EUR (25,000.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. I. sklop: Mladinska knjiga Trgovina d.d., kontaktna oseba: Mirjam
Potočnik, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-62, elektronska pošta info@mktrgovina.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 42.163,06 EUR;
najnižja ponudba 42.163,06 EUR, najvišja
ponudba 46.085,12 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. II. sklop: Piramida d.o.o.
Zagorje, kontaktna oseba: Anton Dolinšek,
Polje 10, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija,
tel. 03/566-43-22, faks 03/566-49-66, elektronska pošta: info@piramida-zagorje.si,
internetni naslov: www.piramida-zagorje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 24.457,40 EUR;
najnižja ponudba 24.457,40 EUR, najvišja
ponudba 34.474 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: 044-01/95-1/10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
21. 2. 2007.

VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-36895/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.7) Drugi podatki:
Skupno število prejetih ponudb je bilo
4, od tega:
I. sklop: 4 (2 pravilni, 2 nepravilni);
II. sklop: 3 (3 pravilne).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
Republika Slovenija
Državni zbor

Gradnje
Ob-8706/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., kontaktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/588-97-60, faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov: http://www.jh-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP 64-06.
II.5) Kratek opis: pleskarsko vzdrževalna dela v objektih naročnika.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 42,500.000 SIT oziroma 177.349,36
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. PSP 64-06: Moja
d.o.o. Dobrunje, kontaktna oseba: Janez
Mohar, Sostrska cesta 2a, 1261 Ljubljana,
tel. 01/542-92-01, faks 01/542-92-21, elektronska pošta: info@moja.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 161.389,18 EUR;
najnižja ponudba 161.389,18 EUR, najvišja
ponudba 304.620,91 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: PSP 64-06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35070 z dne 15. 12. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 70082/2007
Ob-8712/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Trzin, kontaktna oseba: Andreja Kočar,
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Mengeška 22, 1236 Trzin, Slovenija, tel.
01/564-45-43, faks 01/564-17-72, elektronska pošta: andreja.kocar@trzin.si, internetni
naslov: www.trzin.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: ureditev trga pred
centrom Ivana Hribarja in izvedba kamnoseških del, elektro in vodovodne
opreme pri izgradnji fontane v območju
T3 Trzin Center.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 108.496 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 504/2006: Marmor Hotavlje d.d., kontaktna oseba: Danilo Pajer,
Hotavlje 40, 4224 Gorenja vas, Slovenija,
tel. 04/507-00-39, faks 04/518-16-40, elektronska pošta: danilo.pajer@m-h.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 108.412,30 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: 504/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 60500/2006 z dne 29. 12. 2006,
Ob-36773/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Občina Trzin

Storitve
Ob-8500/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Geodetska uprava RS, kontaktna oseba: Nives Jurcan, Zemljemerska ulica 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/478-48-00,
faks 00386/1/478-48-34, elektronska pošta: nives.jurcan@gov.si, internetni naslov:
http://www.gu.gov.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.23.00.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 43000-36/2006.
II.5) Kratek opis: izdelava programske
opreme za vodenje in vzdrževanje registra nepremičnin.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 166.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponudbena cena 70,
2. reference vodje naloge in sodelujočih
strokovnjakov 16,
3. opredelitev potrebnih virov s strani naročnika 10.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. Ob-35642/06: IGEA
d.o.o., kontaktna oseba: Dušan Fajfer, Koprska 94, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/200-76-00, faks 00386/1/256-78-67,
elektronska pošta: info@igea.si, internetni
naslov: http://www.igea.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 69.210 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: 43000-36/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 9.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-35642/06 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: 21. 3. 2007.
Geodetska uprava RS
Št. 430-4/2007/9
Ob-8502/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, kontaktna oseba: Alenka Rotter, Dunajska 58, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-90-39, faks 01/478-91-33, elektronska pošta: Alenka.rotter@gov.si, internetni
naslov: http://www.mkgp.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 07.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: nadgradnja sistema GERK
s povezavo na registre in evidence MKGP.
II.5) Kratek opis: nadgradnja obstoječega informacijskega sistema.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 414.800 €.
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,
– povezani z zaščito izključnih pravic.
IV.2) Merila za oddajo:
– pogajanja o ceni.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 430-4/2007: Cosylab, laboratorij za kontrolne sisteme,
d.d., kontaktna oseba: Grega Milčinski,
Teslova 30, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-66-76, faks 01/426-18-79, elektronska pošta: csl-info@cosylab.com, internetni
naslov: http://www.cosylab.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 414.800 EUR.

Št.

29 / 30. 3. 2007 /

Stran

2139

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-4/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 22. 3. 2007.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Ob-8503/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno
podjetje Okolje Piran d.o.o., kontaktna oseba: Vida Sivič, Fornače 33, 6330 Piran, Slovenija, tel. 05/617-50-00, faks 05/617-50-15,
elektronska pošta: vida.sivic@okoljepiran.si,
internetni naslov: www.okoljepiran.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava električne energije
za obdobje 2007–2008.
II.5) Kratek opis: dobava električne
energije za obdobje 2007–2008 za odjemna mesta JP Okolje Piran – različne
lokacije v Občini Piran.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1/JR-S/01/2006: Elektro
Primorska d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova
Gorica, kontaktna oseba: Bojan Loredan,
Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel. 05/668-70-17, faks 05/558-71-79,
elektronska pošta: bojan.loredan@elektroprimorska.si, internetni naslov: www.elektroprimorska.si.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ob-30877/06 z dne 3. 11. 2006 in
Ob-333221/06 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: 15. 3. 2007.
Javno podjetje Okolje Piran d.o.o.
Št. 430-71/2006-8
Ob-8506/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, kontaktna oseba: Cveto Kosec,
sekretar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-37, faks 01/478-71-82,
elektronska pošta: cveto.kosec@gov.si, internetni naslov: www.mg.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
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Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 74.23.14.00-1 dodatni predmeti:
74.23.11.30, 74.22.22.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-71/2006, JN 4.
II.5) Kratek opis: izdelava državnega
lokacijskega načrta (v nadaljevanju DLN)
za HE Brežice in priprava uredbe o DLN
za sprejem na Vladi RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je bila 241.667 EUR (brez DDV).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na spodaj navedena merila:
1. ponudbena cena razpisanih del 40%,
2. referenčna dela ponudnika 45%,
3. ustreznost projektne skupine 15%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 4, Izdelava
DLN za HE Brežice: Savaprojekt, družba za
razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring,
d.d., kontaktna oseba: Peter Žigante, glavni
direktor, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, Slovenija, tel. ++386/7/49-14-200, faks
++386/7/49-14-231, elektronska pošta: savaprojekt@savaprojekt.si, internetni naslov:
www.savaprojekt.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 239.942 EUR; najnižja
ponudba 239.942 EUR, najvišja ponudba
266.990 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 98.376 EUR. Delež:
41%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-71/2006-7,
JN 4.
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-36087/06 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: 20. 3. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za energijo
Št. 430-93/2006-7
Ob-8507/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, kontaktna oseba: Cveto Kosec,
sekretar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-37, faks 01/478-71-82,
elektronska pošta: cveto.kosec@gov.si, internetni naslov: www.mg.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.14.00.
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II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): 84.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-93/2006, JN 1.
II.5) Kratek opis: izvedba študije z naslovom: »Medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji
Savi v času izrednih hidroloških dogodkov – Model Save – Izračun verjetne visoke vode (PMF)«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
je bila 38.000 EUR (brez DDV).
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) 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 ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za splošno hidrotehniko,
kontaktna oseba: prof. dr. Mitja Brilly, Jamova cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-40-52, faks 01/251-98-97, elektronska pošta: mbrilly@fgg.uni-lj.si, internetni
naslov: www1.fgg.uni-lj.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 38.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
vrednost (brez DDV): 2.250 EUR. Delež:
6%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-93/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za energijo
Št. 217/07
Ob-8520/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-27-64.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90.12.00.00-4.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): 27.

II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: prevzem, transport in kompostiranje organskih odpadkov.
II.5) Kratek opis: prevzem, transport in
kompostiranje organskih odpadkov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 55.639,013 EUR brez DDV oziroma
66.766,815 EUR z 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. 71/06: Bio Futura, d.o.o., Špruha 29, 1236 Trzin, Slovenija, tel. +386(01)563-73-13, faks
+386(01)563-73-11.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena vrednost 64.944
EUR z DDV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 01-399/06.
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; 858/06-34533/06 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: 22. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-8527/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič – Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: natasa.polanc@zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 15.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 78.12.10.00-1, 78.22.50.00-0.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC15.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-20/2006.
II.5) Kratek opis: oblikovanje, izdelava,
tiskanje in dobava ovojnic za obvezno
osebno vročanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 133.533,63 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. 961-20/2006: Cetis
d.d., Celje, kontaktna oseba: Vesna Palir,
Čopova ulica 24, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-78-540, faks 03/42-78-836, elektronska pošta: Vesna.palir@cetis.si, internetni
naslov: www.cetis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 93.120 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.
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VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 961-20/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 135-136, Ob-36086/06,
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: 19. 3. 2007.
Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Ob-8702/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Snaga, d.o.o., kontaktna oseba: Erklavec
Ivan, Povšetova 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/477-97-11, faks 01/477-97-13,
elektronska pošta: jani.erklavec@snaga.si,
internetni naslov: http://www.snaga.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.30.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR S 2/07.
II.5) Kratek opis: izvajanje fizičnega varovanja Snaga, d.o.o.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 375.563,34 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena: 90%,
– plačilni pogoji: 10%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JR S 2/07: Varnost Ljubljana – Varovanje d.o.o., Staničeva 41, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
Cena fizičnega varovanja z varnostnikom/co na lokaciji Odlagališče Barje, območje Avtoparka, objekti javnih sanitarij in
območje uprave na Povšetovi 6 znaša: 6,66
EUR/h, najnižja ponudba 6,66 EUR/h, najvišja ponudba 7,60 EUR/h.
Cena fizičnega varovanja z varnostnikom/co s terenskim vozilom na lokaciji Odlagališča znaša: 8,34 EUR/h, najnižja ponudba 8,34 EUR/h, najvišja ponudba 9,88
EUR/f.
Cena intervencije ob incidentih: 14,61
EUR/h, najnižja ponudba 14,61 EUR/h, najvišja ponudba 23,36 EUR/h.
Cena tehničnega varovanja posameznega objekta, ki zajema sprejem protivlomnega
in panik signala v Varnostno nadzorni center
po obstoječi telefonski liniji: 33,38 EUR/mesec, najnižja ponudba 0,0042 EUR/mesec
najvišja ponudba 54,21 EUR/mesec.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR S 2/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 5.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 128 z dne 8. 12. 2006,
Ob-34433/06.
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VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Snaga, d.o.o.
Št. 110-1/07

Ob-8822/07

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900, faks
01/30-09-937.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 08.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
733.00.0.00-5.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000543.
II.5) Kratek opis: prometne in ekonomske osnove za sistem za nadzor in vodenje prometa na ljubljanskem avtocestnem obroču.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 175.262,89 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 1: PNZ svetovanje
projektiranje d.o.o., Vojkova ulica 65, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 174.470,04 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000543.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 117-118/06 z dne 17. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d.
Št. 800134

Ob-8857/07

Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Cankarjev dom, kontaktna oseba: Vinko
Sever, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-71-79, faks
01/241-72-72, elektronska pošta: vinko.sever@cd-cc.si,
internetni
naslov:
www.cd-cc.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1B 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): 873.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je določil naročnik: CD-TS-VS-JN-11/06-S/vadt.
II.5) Kratek opis: zasebno varovanje.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 35 milijonov SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– ceno do 60 točk,
– kadri od 0 do 12 točk,
– zagotovitev dodatnih varnostnikov od
0 do 5 točk,
– možnost zamenjave varnostnika od 0
do 2 točki,
– certifikat ISO od 0 do 2 točki
– varnostno nadzorni center od 0 do 8
točk,
– potrdila od 0 do 2 točki,
– licenca za prevoz in varovanje denarja
od 0 do 5 točk,
– licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov od 0 do 4 točke,
– skupaj do 100 točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
FIT varovanje d.d., kontaktna oseba: Pavel
Merzel, Mala ulica 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 031/600-718, faks 01/431-03-18,
elektronska pošta: info@fitvarovanje.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 30,400.000 SIT; najnižja ponudba 30,4 milijona SIT letno, najvišja
ponudba 38,6 milijona SIT letno.
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: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-30332/06 z dne 3. 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: 23. 3. 2007.
Cankarjev dom
Št. 800134
Ob-8858/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Cankarjev dom, kontaktna oseba: Dušan Lakner,
Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-17-108, faks 01/24-17-295,
elektronska pošta: dusan.lakner@cd-cc.si,
internetni naslov: www.cd-cc.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: CD-ZAV-06.
II.5) Kratek opis: zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 10,000.000 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: Zavarovalnica Triglav d.d., kontaktna oseba: Matjaž Rakovec, Miklo-
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šičeva 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/580-60-00, faks 01/580-68-10, internetni
naslov: www.triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,351.378,33
SIT + 1,196.903,55 SIT; najnižja ponudba 4,351.378,33 SIT + 1,196.903,55
SIT, najvišja ponudba 5,341.210,45 SIT
+ 2,018.602,75 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
Cankarjev dom
Št. 900
Ob-9157/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, kontaktni osebi: Karmen Verbovšek,
Vanda Škerjanc, Dunajska 106, 1000 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks
01/589-73-43.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.61.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 06 S / 2006.
II.5) Kratek opis: nadzor tehničnega varovanja objektov in fizično varovanje premoženja v skladiščih Zavoda Republike
Slovenije za blagovne rezerve (v besedilu
tudi: zasebno varovanje).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 333.834,084 EUR (800 mio SIT) za
dva sklopa.
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. 06 S / 2006: Sintal
d.d., kontaktna oseba: Bogomir Opeka, Litostrojska 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/513-01-00, faks 01/513-01-09, elektronska pošta: komerciala@sintal.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 28.909,485 EUR
(6,927.150 SIT/leto brez DDV za 1. sklop).
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: 06 S / 2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 3330-02, Ob-32527/06 z dne
24. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 241-03
Ob-9158/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve,
kontaktni osebi: Karmen Verbovšek, Vanda
Škerjanc, Dunajska 106, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/589-73-00, faks 01/589-73-43.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.73.21.00-9.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 05 S / 2006.
II.5) Kratek opis: čiščenje rezervoarjev,
cevovodov in druge pripadajoče opreme
v skladiščih naftnih derivatov Celje, Rače,
Lendava, Ortnek in Sermin pri Kopru ter
na bencinskih servisih na različnih lokacijah po Sloveniji (v besedilu tudi: čiščenje
objektov za naftne derivate).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 292.104,82 EUR (70 mio SIT) brez
DDV.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 05 S / 2006: Nafta strojna d.o.o., kontaktna oseba: Drago Franko,
Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, Slovenija,
tel. 02/577-22-06, faks 02/577-23-10, elektronska pošta: www.nafta-strojna.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 292.104,82 EUR (70
mio SIT) brez DDV za obdobje treh let.
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: 05 S / 2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
14. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; št. 2348-01, Ob-30208/06 z dne
27. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 20. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za blagovne rezerve

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-8707/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Javno podjetje Energetika Ljubljana, d.o.o., kon-

taktna oseba: Vital Hribar, Verovškova 70,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-97-60,
faks 01/588-97-59, elektronska pošta: vital.hribar@energetika-lj.si, internetni naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.00.00.00, dodatni predmeti: 28.80.00.00,
24.30.00.00, 24.50.00.00, 24.10.00.00,
25.00.00.00, 29.12.20.00, 28.62.00.00,
23.12.30.00, 24.62.00.00.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: PSP-63/06.
II.5) Kratek opis: dobava repromateriala in potrošnega materiala po sklopih:
A) elektromaterial,
B) inštalacijski material,
C) gradbeni material,
D) barve in čistila,
E) kemikalije,
F) izdelki iz pvc in gume,
G) črpalke in deli,
H) orodje in sestavni deli,
I) maziva in lepila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 102,600.000 SIT (428.142,21 EUR)
za tri leta.
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. PSP-63/06: Merkur, trgovina in storitve, d.d., kontaktna oseba: Darja
Kodrič, Cesta na Okroglo 7, 4202 Kranj, Slovenija, tel. 01/242-86-59, faks 04/258-86-74,
elektronska pošta: darja.kodric@merkur.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: za sklope:
A) elektromaterial – 3,778.467,60 SIT
(15.767,27 EUR);
B) inštalacijski material – 31,541.970,34
SIT (131.622,31 EUR);
C) gradbeni material – 2,439.235,89 SIT
(10.178,75 EUR);
D) barve in čistila – 2,342.437,19 SIT
(9.774,82 EUR);
F) izdelki iz PVC in gume – 1,949.883,72
SIT (8.136,72 EUR);
G) črpalke in deli – 2,338.200,24 SIT
(9.757,14 EUR);
H) orodje in sestavni deli – 706.413,31
SIT (2.947,81 EUR);
I) maziva in lepila – 911.242,17 SIT
(3.802.55 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:
Imexa, d.o.o., kontaktna oseba: Janko Jelenčič, Zaloška cesta 163, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/546-10-50, faks 01/546-51-09,
elektronska pošta: janko@imexa.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: za sklope:
A) elektromaterial – 1,020.351,51 SIT
(4.257,85 EUR);
B) inštalacijski material – 5,797.323,93
SIT (24.191,80 EUR);
D) barve in čistila – 600.752,99 SIT
(2.506,90 EUR);
H) orodje in sestavni deli – 838.254,54
SIT (3.497,97 EUR).
V.2) Pogodbe s podizvajalci
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Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Watt Elektro, d.o.o., kontaktna oseba: Brane
Osredkar, Brezovce 1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/530-57-60, faks 01/530-57-70,
elektronska pošta: info@watt-elektro.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: za sklop:
A) elektromaterial – 2,929.759,03 SIT
(12.225,67 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: KEFO, d.o.o., kontaktna oseba: mag.
Srečko Križnič, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-41-20,
faks 01/563-41-39, elektronska pošta: srecko.kriznic@kefo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: za sklop:
E) kemikalije – 29,817.057,68 SIT
(124.424,38 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:
Petrol, d.d., kontaktna oseba: Valentin Golob, Dunajska c. 50, 1527 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/586-34-21, faks 01/520-36-72, elektronska pošta: valentin.golob@petrol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): izbrana cena: za sklop:
I) maziva in lepila – 4,956.552,17 SIT
(20.683,33 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. PSP-63/06.
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila:
Skupna oddana vrednost naročila za vse
sklope po okvirnih triletnih količinah brez
DDV je 91,967.902,32 SIT (383.775,26
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.

Št.

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: PSP-63/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
7. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2006/S
218-234365 z dne 16. 11. 2006 in Ur. l. RS,
št. 117-118 z dne 17. 11. 2006, Ob-32064/06
in Ur. l. RS, št. 120-121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32751/06.
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: 23. 3. 2007.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.

Obvestila
o oddaji natečaja
Storitve
Ob-8676/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Izola, kontaktna oseba: Jana
Purger Gojanovič, Sončno nabrežje 8,
6310 Izola, Slovenija, tel. 05/66-00-100,
faks 05/66-00-110, elektronska pošta:
jana.purger@izola.si, internetni naslov:
www.izola.si, v sodelovanju z Zbornico za
arhitekturo in prostor Slovenije: Zbornica
za arhitekturo in prostor Slovenije, kontaktna oseba: Breda Bonač Arko, udia,
Vegova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/24-20-672, faks 01/24-20-680, elektronska pošta: natecaj@zaps.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
Oddelek II: Predmet natečaja / Opis projekta: javni, idejni, odprti, enostopenjski
natečaj za območje Svetilnik Izola.
II.2.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.22.00.00, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 74.25.10.00.
II.2.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC):
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Kategorija storitve 12.
II.4) Vrednost nagrade ali nagrad:
1. nagrada: 3,800.000 SIT,
2. nagrada: 1,400.000 SIT,
3. nagrada: 850.000 SIT,
tri priznanja po 680.000 SIT,
ter odškodnine po 300.000 SIT bruto
bruto.
Vsi navedeni zneski so v bruto bruto
vrednostih.
V.1.1) Ime in naslov zmagovalca/zmagovalcev natečaja:
1. nagrado prejmejo
Soavtorji: Ana Kučan, univ. dipl. inž.
kraj. arh., Maruša Zorec, univ. dipl. inž.
arh., Maša Cotič, univ. dipl. inž. arh., Simona Truden, štud. kraj. arh., Miha Slekovec,
štud. kraj. arh., Meta Petrič, štud. kraj. arh.,
Marko Klemenčič, štud. kraj. arh., Tadeja
Božičnik, abs. arh.
2. nagrado prejeme
Soavtorji: Gaja Trbižan, univ. dipl. inž.
kraj. arh., Jana Kozamernik, univ. dipl. inž.
kraj. arh., Luka Javornik, univ. dipl. inž. kraj.
arh., Mojca Balant, univ. dipl. inž. kraj. arh.
3. nagrado prejeme
Soavtorji: Andreja Zapušek, univ. dipl.
inž. kraj. arh., dr. Barbara Goličnik, univ.
dipl. inž. kraj. arh., Damjan Černe, univ. dipl.
inž. kraj. arh., Mateja Kregar, univ. dipl. inž.
arh., Zaš Brezar, štud. kraj. arh.
Enakovredno priznanje
avtorji: Robert Gostinčar, Janja Lužnik,
Špela Recer, Tomaž Vedlin, Miha Zelenik
Enakovredno priznanje
Bruto krajinska arhitektura,
avtor: Matej Kučina, univ. dipl. inž. kraj.
arh.,
soavtorja: Tanja Maljevac, univ. dipl. inž.
kraj. arh., Eva Zupan, abs. kraj. arh.,
soavtor arhitekture: Tomaž Jelovšek,
univ. dipl. inž. arh.,
sodelavec: Bernard Podboj, udia, 3D
model.
Enakovredno priznanje
avtorja: Dušan Stupar, univ. dipl. inž.
kraj. arh., Tomaž Stupar, univ. dipl. inž. kraj.
arh.,
sodelavki: Nika Cigoj, abs. kraj. arh., Klara Sulič, abs. kraj. arh.
V.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Število udeležencev: 24.
VI.4) Ali je bilo obvestilo o tem natečaju
treba objaviti v UL: da; Ob-30238/06 z dne
27. 10. 2006.
VI.5) Ali se ta natečaj nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
ne.
VI.6) Drugi podatki: otvoritev razstave bo
10. aprila 2007 ob 18. uri v Sončni dvorani,
ul. Giordano Bruno št. 6. Vabljeni!
VI.7) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Občina Izola
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Št. 279
Ob-8683/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije,
Predoslje 39, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
++386/4/26-01-500, v roke: Majda Markun, e-pošta: Majda.Markun@gov.si, faks
++386/4/26-01-652.
Internetni
naslov
naročnika:
www.brdo.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oprema konferenčnega objekta
Brdo.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
Glavni kraj dobave ali izvedbe: Javni gospodarski zavod Protokolarne storitve Republike Slovenije, Predoslje 39, 4000 Kranj.
Šifra NUTS: SI009.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: notranja oprema,
stoli, fotelji, mize, prostostoječe luči, mizarski izdelki-elementi, pasarski in kovinski izdelki, tehnološki del kuhinje, projekcijska platna in ostali elementi.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
36133312, dodatni predmet(-i): 36115000,
30191000, 36671000.
II.5) Predvideni datum začetka postopka
oddaje: 30. 4. 2007.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije
Davčna zakonodaja: www.durs.gov.si.
Okoljska zakonodaja: www.mop.gov.si.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Protokolarne storitve
Republike Slovenije

Gradnje
Št. 027956

Ob-8843/07

Popravek
Naročnik, Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o., objavlja popravek objavljenih
podatkov za javni razpis »Izgradnja kanalizacijskega zbiralnika C0 in dodatnega zbiralnika S«.
Naročnik popravlja naslednje objavljene
podatke:
II.1) Naslov naročnika, ki ga je določil naročnik: Izgradnja kanalizacijskega zbiralnika
C0 in dodatnega zbiralnika S.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja zbiralnika C0 (faza II), ki predstavlja enega od treh glavnih zbiralnikov v
sistemu (A0, B0, C0 faza I) v skupni dolžini
2100 metrov in ki bo zmanjšal hidravlično
preobremenitev obstoječega zbiralnika A0
ter izgradnja zbiralnika S v skupni dolžini 1100 metrov, ki bo zmanjšal hidravlično
preobremenjenost obstoječih zbiralnikov.
Zbiralnik S bo povezan z zbiralnikom B0 pri
razbremenilniku kombiniranega odtočnega
kanala R49.
Vsi ostali podatki ostanejo nespremenjeni.
Javno podjetje
Vodovod-Kanalizacija d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 213/07
Ob-8501/07
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, Ljubljana, 1525 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 Ljublja-

na, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za nakup materiala
za interventno RTG dejavnost I.
II.1.2) Vrsta narocila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup materiala za interventno RTG dejavnost.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.42.00, dodatni predmet: 33.14.16.20.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: da.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: nepreklicna, brezpogojna bančna garancija na
prvi poziv za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: obrazec 1 razpisne dokumentacije in vzorec pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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: sladno
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.
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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:
15. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Nakazilo na podračun zakladniškega računa pri upravi za javna plačila: št.
01100-6030277894.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 ob 10.
uri.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 11. uri, v sejni sobi Komercialnega
sektorja, 2. nadstropje, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, javno odpiranje ponudb.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: zainteresirani
ponudniki imajo možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo vsak delovnik med 10.
in 12. uro.
Vpogled v razpisno dokumentacijo je
možen na naslovu, ki je naveden v prilogi
A III te objave.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-8505/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom starejših občanov Krško, Kovinarska
ulica 13, SI-8270 Krško, Slovenija, v roke:
Branko Mikulanc, tel. +386/7/488-18-50,
e-pošta: branko.mikulanc@ssz-slo.si, faks
+386/7/488-18-80.
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 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:
– oseba javnega prava.
– 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: dobava živil in materiala za prehrano na lokaciji Dom starejših
občanov Krško, Kovinarska ulica 13, 8270
Krško.
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: 620.000
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.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih: ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01 Sadje
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
od oddaje naročila.
Sklop št. 02 Kmetijski pridelki in zelenjava
1) Kratek opis: dobava kmetijskih pridelkov in zelenjave.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 03 Zelenjava in sadje zamrznjeno
1) Kratek opis: dobava zelenjave in sadja
zamrznjeno.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 04 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
od oddaje naročila.
Sklop št. 05 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
od oddaje naročila.
Sklop št. 06 Testenine
1) Kratek opis: dobava testenin.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 07 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
od oddaje naročila.
Sklop št. 08 Meso
1) Kratek opis: dobava mesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 09 Perutnina
1) Kratek opis: dobava perutnine.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 10 Ribe
1) Kratek opis: dobava rib.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 11 Jajca
1) Kratek opis: dobava jajc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 12 Alkoholne pijače
1) Kratek opis: dobava alkoholnih pijač.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15911000.

Stran

2146 /

Št.

29 / 30. 3. 2007

4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 13 Dobava brezalkoholnih pijač
1) Kratek opis: dobava brezalkoholnih
pijač.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe: 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.
II.2.2) Opcije: ne.
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
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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
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 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: 01-07-JN.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
III.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 4. 2007 do 8. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 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, SI-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:
22. 3. 2007.
Dom starejših občanov Krško
Ob-8509/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Mirjana Prelič, tel. 01/471-95-01, e-pošta:
mirjana.prelic@bsi.si, faks 01/471-97-30.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.bsi.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Banka Slovenije, Slovenska 35,
1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: vložišče.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: vložišče.
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: dobava pisarniškega pohištva in
pisarniških vrat.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Banka Slovenije,
Slovenska 35, 1000 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.
Največje število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 2.
Trajanje okvirnega sporazuma: 6 mesecev.

Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 356.650
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je izbira dobavitelja / dobaviteljev za izdelavo, dobavo
in zamenjavo pisarniških vrat ter pisarniškega pohištva v poslovnih prostorih
Banke Slovenije v skladu z projektantskimi načrti.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
20312000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36140000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: pisarniško pohištvo
1) Kratek opis:
V sklopu pisarniškega pohištva bo vključena izdelava, dobava in montaža:
– pisarniških miz (delovne mize, priklopne mize, sejne mize, klubske mizice),
– omar (visoke, nizke, nadgradne, garderobne, pokrivne plošče),
– predalčnikov
– stenskih oblog (garderobne, zaščitne),
– stolov (delovni, konferenčni, ortopedski),
– tabel (stenske, prostostoječe) in drugega pisarniškega inventarja (namizne svetilke, koši za smeti, koši za dežnike, korita
za rože, podstavki za noge, zaščita parketa,
blende, drugi dodatki).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36140000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 269.700
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 31. 12. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: pisarniška vrata
1) Kratek opis:
V sklopu pisarniških vrat bo vključena:
– demontaža obstoječih vratnih kril in
podbojev v zidani steni in njihov odvoz,
– odstranitev kamnite obloge v neposredni okolici vratnih podbojev in zaključna obdelava robov med podboji in steno in
– izdelava, dobava in montaža krilnih
vrat.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
20312000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 86.950
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007; zaključek 31. 12. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V sklopu pisarniškega pohištva bo vključena izdelava, dobava in montaža:
– pisarniških miz (delovne mize, priklopne mize, sejne mize, klubske mizice),
– omar (visoke, nizke, nadgradne, garderobne, pokrivne plošče),
– predalčnikov,
– stenskih oblog (garderobne, za
ščitne),
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– stolov (delovni, konferenčni, ortopedski),
– tabel (stenske, prostostoječe) in
– drugega pisarniškega inventarja (namizne svetilke, koši za smeti, koši za dežnike,
korita za rože, podstavki za noge, zaščita
parketa, blende, drugi dodatki).
V sklopu pisarniških vrat bo vključena:
– demontaža obstoječih vratnih kril in
podbojev v zidani steni in njihov odvoz,
– odstranitev kamnite obloge v neposredni okolici vratnih podbojev in zaključna obdelava robov med podboji in steno in
– izdelava, dobava in montaža krilnih
vrat.
Ocenjena vrednost brez DDV: 356.650
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe:
Izpolnjena mora biti v višini 10% ocenjene vrednosti javnega naročila, navedene v povabilu k oddaji ponudbe. Veljavnost
garancije ne sme biti krajša od veljavnosti
ponudbe, torej najmanj do vključno 31. avgusta 2007.
2. Bančno garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti:
Izbrani ponudnik jo mora izročiti naročniku v roku 10 dni od dneva veljavnosti ponudbe v višini 10% pogodbene vrednosti,
veljavno še do vključno 60 dni po dnevu,
ki bo v pogodbi določen kot rok zaključka
pogodbenih obveznosti.
3. Bančno garancija za odpravo napak v
garancijskem roku:
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku bančno garancijo za odpravo napak v
garancijskem roku ob primopredaji v višini 10% pogodbene vrednosti, veljavno še
do vključno 30 dni po poteku garancijskega
roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ponudnik sprejme 30
dnevni plačilni rok od datuma izdaje računa.
Podlaga za izdajo računa je dostavljeno in
montirano pohištvo na sedežu naročnika.
Več v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
IIl.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 mora ustrezno izpolnjevati vse
pogoje iz 41. do 45. člena ZJN-2; za izpolnjevanje pogojev mora ponudnik predložiti
dokazila, kot so navedena pri vsakem od
njih v razpisni dokumentaciji.
Izjave ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije in morajo biti izpolnjene
v skladu z navodili, navedenimi pod vsako
izjavo oziroma obrazcem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) da ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred objavo
obvestila o tem naročilu.
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Dokazila:
za pravne osebe (gospodarski subjekti):
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo;
– pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON1/P;
za fizične osebe (samostojni podjetniki,
posamezniki):
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo,
– pooblastilo, s katerim ponudnik pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
obrazca BON1/SP;
b) da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja
Dokazilo:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) daje ponudnik je v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe izvedel vsaj 2 istovrstni naročili v vrednosti: za pisarniško pohištvo najmanj 200.000 € z vključenim DDV,
za pisarniška vrata najmanj 30.000 € z vključenim DDV dokazila:
– izpolnjen seznam dveh istovrstnih naročil v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe, z zneski, datumi in nazivi končnih
naročnikov,
– dokazila s strani končnih naročnikov
potrjenega potrdila – izjave za vsak posel
posebej, ki potrjuje ponudnikovo kvalitetno
in pravočasno izpolnitev pogodbenih obveznosti.
Opomba: naročnik bo upošteval le tiste
navedbe v seznamu, h katerim bodo priložena dokazila končnih naročnikov.
b) da ima ponudnik zagotovljeno ustrezno kapaciteto tehnične opreme in da ima
primerno usposobljen strokovni kader, s katerim bo izvedel javno naročilo.
Dokazilo:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo;
c) da bo ponudnik na poziv naročnika
pripravil vzorčne elemente pisarniškega pohištva in pisarniških vrat, ki jih mora potrditi
komisija naročnika.
Dokazilo:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo.
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: JNVV 0776/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 5. 2007 do 14. ure.
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: do 31. 8. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 13. uri; Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali prijavnem odpiranju ponudb, se bodo
morali izkazati s pisnim pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s strani odgovorne
osebe ponudnika (tudi v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama).
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, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
Internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Banka Slovenije
Ob-8512/07
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 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:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava ostalega gradbenega materiala.
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 ostalega gradbenega materiala.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II. 1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.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 osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: 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 ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 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: 11. 5. 2007 do
9. 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: 11. 5.
2007 ob 9.15, 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:
20. 3. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Sp 3/2007
Ob-8514/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrhovno sodišče Republike Slovenije, Center za informatiko,
Tavčarjeva 9, SI-1000 Ljubljana, Sloveni-
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ja, tel. +386/1/366-42-67, v roke: Anita Mejač, e-pošta: anita.mejac@sodisce.si, faks
+386/1/366-43-00.
Internetni naslov naročnika: www.
sodisce.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;
– drugo: informatizacija sodstva.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup osebnih računalnikov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sodišča na območju Republike Slovenije (lokacije posameznih sodišč so razvidne na spletni strani
http://www.sodisce.si).
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava osebnih računalnikov in LCD zaslonov s 4-letnim garancijskim vzdrževanjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231300.
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: 1500
kosov.
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: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izpolnitev pogodbenih
obveznosti, bančna garancija za dobro izpolnitev garancijskih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti
2007 in 2008 je rok plačila 30. dan od dneva
uradnega prejema računa, ki je izstavljen po
opravljeni storitvi.
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 sodelovanje:
– da ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik ni bil 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 za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet naročila;

– da ima ponudnik poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi države,
kjer ima svoj sedež in poravnane dajatve
v skladu s predpisi Republike Slovenije, če
ima ponudnik sedež v tujini;
– da zoper ponudnika ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– da zoper ponudnika ni uveljavljenih
jamstev in izgubljenih pravd v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa;
– da ponudniku na katerikoli način ni bila
dokazana velika strokovna napaka s področja predmeta naročila v zadnjih 2 letih
pred objavo razpisa, ki kaže na nezanesljivost oziroma rizičnost poslovanja s ponudnikom.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev s podpisom izjave o dokazovanju sposobnosti za izvedbo predmetnega naročila.
Podatke iz uradnih evidenc naročnik pridobi
sam, kolikor obstaja dvom o izpolnjevanju
določenih pogojev. Ponudnik mora ponudbi
priložiti pooblastilo za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc (drugi odstavek 41. člena ZJN-2).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjave.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnična sposobnost
– kakovost ponudnika: ponudnik mora
predložiti certifikat kakovosti ISO 9001:2000
oziroma drug ustrezen certifikat, ki ga izda
pristojni organ druge države članice EU;
– reference ponudnika: ponudnik mora
s seznamom najpomembnejših dobav v
zadnjih treh letih izkazati, da je na podlagi najmanj treh sklenjenih pogodb dobavil
najmanj 100 kosov ponujene ali primerljive
opreme katerekoli blagovne znamke in izvajal storitve garancijskega vzdrževanja v
skladu s pogodbo. Kot dokazilo ponudnik
predloži kopije pogodb;
– ponudnik mora imeti urejeno poslovno
razmerje za prodajo in servis računalniške
opreme ponujene blagovne znamke v tekočem letu in še najmanj v obdobju 1 leta
pred objavo razpisa: za ponujeno blagovno
znamko mora ponudnik predložiti veljavno
pisno pogodbo, ki zajema celotno podporo
proizvajalca, principala ali zastopnika blagovne znamke za prodajo in servis opreme,
vključno s pogoji dobave, jamstvi, oskrbo z
rezervnimi deli, garancijskimi pogoji in prenosom pravic. Če iz kakršnihkoli razlogov
ponudnik sam ne opravlja servisne dejavnosti, mora predložiti pogodbo z gospodarskim subjektom o vzdrževanju računalniške
opreme ponujene blagovne znamke, s čimer
izkaže, da bo le-ta zanj opravljal servisno
dejavnost (podizvajalec). Podizvajalec mora
biti pooblaščeni serviser za računalniško
opremo ponujene blagovne znamke, kar izkaže s sklenjeno pogodbo;
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– ponudnik mora zagotavljati servisiranje
– garancijsko odpravljanje napak ponujene
opreme v naročnikovih odzivnih časih in rokih popravila ter dostop do vseh rezervnih
delov in nadomestne opreme še 5 let po
dobavi. Ponudnik mora priložiti izjavo principala oziroma proizvajalca opreme, da bo
poskrbel za garancijsko vzdrževanje ponujene opreme, kolikor ponudnik te garancije
iz kakršnihkoli razlogov ne bo mogel sam
izvrševati;
– ponudnik mora zagotoviti konfiguracijo celotne dobavljene količine računalnikov
(konfiguracija diskov) po vzorcu delovne postaje, ki pa pripravi naročnik pred dobavo na
končne lokacije;
– ponudnik mora zagotoviti aktivacijo licenc za vso nameščeno programsko opremo, pri kateri je za normalno uporabo to
potrebno;
– ponudnik mora v času garancije v elektronski obliki zagotoviti mesečno spremljanje zahtevkov po odpravi napak na dobavljeni opremi in statistiko v elektronski obliki
enkrat mesečno pošiljati naročniku;
– ponudnik mora posredovati serijske
številke za dobavljeno opremo v elektronski
obliki po posameznih lokacijah dobave v
strukturirani obliki, kije primerna za nadaljnjo
elektronsko obdelavo s programi za urejanje
preglednic;
– ponudnik mora na svoje stroške zagotoviti odvoz rabljene računalniške opreme s
posameznih lokacij sodišč v količini dobavljene opreme. Ponudnik mora priložiti pogodbo s pooblaščenim podjetjem o odvozu
in reciklaži odpadne električne in elektronske opreme – garancijski rok: 48 mesecev
od dobave;
– dobavni rok: do 30 dni po podpisu pogodbe.
Pogoji v zvezi z opremo, ji jo je treba
dobaviti;
– računalnik in zaslon iste blagovne
znamke;
– združljivost vseh ponujenih komponent
z vsemi komponentami programske opreme Novell ZENVVorks for Desktops 6.5 ali
novejše. Ponudnik mora priložiti podpisano
izjavo o združljivosti;
– certificirana združljivost ponujenega
modela z odjemalcem Novell Client™ for
Windows® NT/2000/XP verzija 4.91 ali novejša. Ponudnik mora priložiti Novell YES
Certified certifikat združljivosti oziroma navesti povezavo na spletno stran izdajalca
certifikata, iz katere je nedvoumno razvidno,
da je za ponujeno opremo izdan ustrezen
certifikat.
Minimalne tehnične zahteve so podrobno navedene v tehničnih specifikacijah, ki so
sestavni del razpisne dokumentacije.
Kadrovska usposobljenost:
Ponudnik mora redno zaposlovati najmanj 4 kadre za izvajanje storitev servisiranja, ki morajo imeti:
– ustrezno stopnjo izobrazbe: vsaj V. stopnja izobrazbe tehnične smeri;
– funkcionalna znanja, ki jih izkazujejo s
certifikati oziroma potrdili o opravljenem šolanju ali izpitu proizvajalca opreme ponujene
blagovne znamke;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Kolikor servisno dejavnost izvaja podizvajalec, mora le-ta izpolnjevati pogoje glede kadrovske usposobljenosti.
Ponudnik izkazuje izpolnjevanje pogojev
s podpisom izjav, kolikor ni pri posameznem
pogoju drugače zahtevano. Kot dokazila zadoščajo fotokopije pogodb, cerifikatov,...
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IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) 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:
11. 5. 2007 do 16. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 12. uri; Vrhovno sodišče, Center za
informatiko, Miklošičeva 4, II. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
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, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-40,
faks +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: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
11, 1502 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2007.
Vrhovno sodišče Republike Slovenije,
Center za informatiko
Ob-8516/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-98-49, v roke:
Janez Marinko, e-pošta: nabava@dars.si,
faks 01/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gradnja in vzdrževanje avtocest.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava materialov za označbe na
vozišču.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze naročnika v Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: dobava materialov za označbe na vozišču.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28813500, dodatni predmet(-i): 28813510.
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:
– barva bela – 353.025 kg,
– redčilo – 53.00 I,
– steklene kroglice – 141.500 kg.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije:
– hitrosušeča barva bela – 353.025 kg,
– redčilo – 53.00 I,
– steklene kroglice – 141.500 kg.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: za
zavarovanje resnosti ponudbe naročnik zahteva bančno garancijo v višini 24.840 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik financira dobavo blaga iz lastnih sredstev. Plačilo bo izvedeno
na podlagi vzorca pogodbe, ki je priložen
razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: ponudniki lahko nastopajo
posamezno ali skupno. V primeru skupnega
nastopa, je ponudbi potrebno priložiti akt o
skupnem nastopu.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 000148/2007.
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: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Plačilo v višini 25 EUR se nanaša

na razpisno dokumentacijo v pisni obliki.
Ponudniki pošljejo pisne zahteve po razpisni dokumentaciji po faksu 01/300-98-78
ali po elektronski pošti na naslov: nabava@dars.si. Ponudniki morajo v svoji pisni
zahtevi navesti naslov razpisne dokumentacije, svoj točen naziv in naslov, davčno številko, matično številko in številko TRR, ime
kontaktne osebe in njeno telefonsko številko in elektronski naslov ter način dostave
razpisne dokumentacije (pisno po pošti ali
v elektronski pdf obliki). V primeru, da želi
zainteresirani ponudnik razpisno dokumentacijo v pisni obliki po pošti, mora predhodno
vplačati 6.000 SIT na račun DARS d.d. št.
06000-0112292446 pri Banki Celje in potrdilo o plačilu priložiti zahtevi za posredovanje
razpisne dokumentacije.
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.
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: 15. 5.
2007 ob 9. uri; DARS d.d., Ljubljana, Dunajska 7, sejna soba – klet.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji d.d.
Št. 430-123/2007-2
Ob-8656/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, 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, kontaktna(-e) točka(-e): 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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 79/2007-ODP – nakup
izolirnih dihalnih aparatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Skladišče URSZR,
Obvozna pot 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:
28.21.12.00-6.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
Naslov: Izolirni dihalni aparati
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.21.12.00-6.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) 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 79/2007ODP.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 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: 17. 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: 18. 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 po
oblastili, 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 skup
nosti: 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 odpišiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8695/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/300-39-53, e-pošta: mateja.kocman@
zd-lj.si, faks +386/1/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zdlj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
I. sklop: Zdravstveni dom Ljubljana,
10 lokacij,
II. sklop: Zdravstveni dom Ljubljana,
Metelkova 9, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
računalniki, tiskalniki, strežniki, sistem
za shranjevanje (storage), ohišje in strežniške rezine.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231200, dodatni predmet(-i): 30260000,
30233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Računalniška oprema in tiskalniki
1) Kratek opis: računalniška oprema in
tiskalniki.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 300.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Diskovni sistem za shranjevanje
(storage), ohišje in strežniške rezine
1) Kratek opis: diskovni sistem za shranjevanje (storage), ohišje in strežniške rezine.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 30233141,
dodatni predmet(-i): 30260000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 100.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 3 mesece od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 400.000
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:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od vrednosti pogodbe,
– bančno garancijo za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 5% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
1. obrok v višini 50% pog. vrednosti v 30
dneh po podpisu prevzemnega zapisnika,
2. obrok v višini 25% pog. vrednosti v 60
dneh po podpisu prevzemnega zapisnika,
3. obrok v višini 25% pog. vrednosti v 90
dneh po podpisu prevzemnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– rok in način dobave opreme, namestitve, priklopa in zagona opreme/sistema v
skladu z razpisno dokumentacijo,
– za I. sklop: možnost preizkusa ponujene opreme,
– za II. sklop: usposabljanje uporabnikov,
– najmanj 36-mesečna garancijska
doba.
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:
– 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
podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani.
b) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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a) Kot dokazilo o realiziranih dobavah
ponudnik predloži izjavo z dokazilom.
b) Kot dokazilo o kadrovski usposobljenosti ponudnik predloži izjavo z dokazilom, v
skladu z določili razpisne dokumentacije.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnik je v preteklih treh letih: če
se prijavlja za I. sklop opravil najmanj 3
dobave v vrednosti več kot 100.000 EUR,
oziroma če se prijavlja za II. sklop opravil vsaj 3 dobave in namestitve sistema za
shranjevanje.
b) Ponudnik mora biti kadrovsko usposobljen za izvedbo naročila.
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-10/2007.
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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5. 2007
ob 10. uri; Zdravstveni dom Ljubljana – Uprava II. nadstropje, Metelkova 9, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani
ZDL, na naslovu: www.zd-lj.si, v rubriki Javni
razpisi, od petka 30. marca 2007 dalje.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 430-47/2007-2
Ob-8696/07
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 16/2007-ODP; nakup nepremočljivih oblačil 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:
18.22.10.00-4.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
II.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

1. cena
2. ocena vzorca

Ponderiranje

60
40

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 16/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: 18. 5.
2007 ob 11. 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:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-118/2007-2
Ob-8697/07
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, kontaktna(-e) točka(-e): 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/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslatiponudbe/prijave za sodelovanje: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki:
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: MORS_26/2007-ODP, nakup športne opreme za usposabljanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: vojašnice v Republiki
Sloveniji.
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:
36.40.00.00-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina je razvidna iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 12. 2007.
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.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.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno
z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami 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 je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: MORS_26/2007
–ODP.
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. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani Ministrstva za obrambo, rubrika
javna naročila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 18. 5.
2007 ob 9. 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-159/2007-2
Ob-8698/07
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, +386/1/47123-43, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
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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, kontaktna(-e) točka(-e): 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 44/2007-ODP, nakup gostinskih strojev in naprav.
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., LjubljanaŠentvid.
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: friteze
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.71.13.50-4.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbo
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 5. 2008.
Sklop št. 2.
Naslov: 2. sklop: hladilne in zamrzovalne
naprave
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.71.11.00-7.
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: razne gostinske naprave
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.00.00.00-9.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 5. 2008.
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Sklop št. 4.
Naslov: 4. sklop: parno konvekcijske pečice
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.71.13.00-9.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 5. 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: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
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.
II.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: 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: 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.
Ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Vrednost ponudbe
2. Garancijski rok – število
mesecev od dneva prevzema
blaga
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V primeru, da bo več ponudnikov za posamezni sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnika, ki nudi nižjo ceno za
predmetni sklop.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 44/2007ODP za nakup gostinskih strojev in naprav.
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:
17. 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: 17. 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: 18. 5.
2007 ob 13. 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:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8713/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne, energije, d.d., Vrunčeva 2a,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/42-01-000,
faks 03/54-85-023, elektronska pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, internetni naslov:
www.elektro-celje.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati
ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v
I.1.
I.5) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: energetski transformator
31,5 MVA, 110/21/10,5 kV, ONAN 50 dB za
RTP 110/20 kV Dravograd.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila: energetski transformator 31,5 MVA,
110/21/10,5 kV, ONAN 50 dB za RTP
110/20 kV Dravograd.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: RTP Dravograd.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31170000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 2 kom.
II.2.2) Opcije, opis in čas, kdaj se lahko
izvajajo: ne.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 5.000
EUR z rokom veljavnosti 70 dni od odpiranja
ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: gotovinsko plačilo 30 dni.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: kot v razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 94%,
2. rok plačila 3%,
3. rok dobave 3%.

V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: blago 9/07.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 21. 5. 2007.
Cena: 40 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TR
06000-0001100279.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do
8. ure.
IV.3.5) Jezik ali jeziki, v katerih morajo
biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 22. 5. 2007
ob 9. uri, Celje, Vrunčeva 2a/IV.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 23. 3. 2007.
Elektro Celje, javno podjetje za
distribucijo električne, energije, d.d.
Ob-8714/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Šmihel,
Šmihel 2, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
+386/7/393-51-00, v roke: Vesna Tomšič,
e-pošta: ossmihel.novom@guest.arnes.si,
faks +386/7/393-51-27.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana: OŠ Šmihel.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
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Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in sla
ščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 12
Naslov: Splošno prehrambeno blago in
ostalo potrošno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 13
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
15331170.
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:
Znesek, ki ne vsebuje DDV je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.
01285-6030673028.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/393-51-27, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
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.
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: 15. 5.
2007 ob 11. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Šmihel
Ob-8715/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Stopiče,
Stopiče 37, 8322 Stopiče, Slovenija, tel.
+386/7/30-80-900, v roke: Simona Fink,
e-pošta: os.stopice@guest.arnes.si, faks
+386/7/30-80-913.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana: OŠ Stopiče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 12
Naslov: Splošno prehrambeno blago in
ostalo potrošno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 13
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
15331170.
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:
Znesek z vključenim DDV je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št.
01285-6030673125.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/30-80-913, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
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.
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: 15. 5.
2007 ob 12.45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Stopiče
Ob-8838/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Center, Seidlova
cesta 7, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
+386/7/37-19-000, v roke: Vilma Eržen,
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e-pošta: o-center.nm@guest.arnes.si, faks
+386/7/37-19-032.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana – OŠ Center (NM).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
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Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 12
Naslov: Splošno prehrambeno in ostalo
potrošno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 13
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
15331170.
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:
Znesek, ki ne vključuje DDV je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.
01285-6030673222.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/37-19-032, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
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.
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: 15. 5.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Center
Ob-8839/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Šmarjeta, Šmarjeta
1, 8220 Šmarješke Toplice, Slovenija, tel.
+386/7/38-44-180, v roke: Sonja Kuhar,
e-pošta: os.smarjeta@guest.arnes.si, faks
+386/7/38-44-195.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana: OŠ Šmarjeta.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000, dodatni predmet(-i): 15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
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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:
Znesek v katerem je že vključen DDV
je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun, št.
01285-6030672737.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/38-44-195, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 17. 5.
2007 ob 13. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Šmarjeta
Ob-8859/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Bršljin, Kočevarjeva
ulica 40, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
+386/7/33-81-400, v roke: Brigita Levstik,
e-pošta: os.brsljin@guest.arnes.si, faks
+386/7/33-24-371.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana – OŠ Bršljin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 12
Naslov: Splošno prehrambeno blago in
ostalo potrošno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 13
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
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:
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila:
Znesek, ki ne vključuje DDV je potrebno nakazati pred dvigom razpisne
dokumentacije na transakcijski račun št.
01285-6030672931.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/33-24-371, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
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.
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: 15. 5.
2007 ob 9.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Bršljin
Ob-8867/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Vavta vas, Vavta vas 1, 8351 Straža, Slovenija, tel.
+386/7/30-83-041, v roke: Anica Žagar,
e-pošta: os.vavta-vas@guest.arnes.si, faks
+386/7/30-84-524.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana: OŠ Vavta vas.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, dopolnilni besednjak,
glavni predmet: 15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
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Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjeno sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek, kateremu
je potrebno dodati DDV, nakažite pred dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01285-6030672834.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/30-84-524, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Vavta vas
Ob-8888/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Frana Metelka Škocjan,
Škocjan 51, 8275 Škocjan, Slovenija, tel.
+386/7/38-46-600, v roke: Jožica Keglovič,
e-pošta: group1.osnmsk@guest.arnes.si,
faks +386/7/38-46-622.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana: OŠ Škocjan.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15510000.
Sklop št. 6
Naslov: Kruh, pekovski izdelki in slaščice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.

Sklop št. 8
Naslov: Žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: Sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
Sklop št. 11
Naslov: Zamrznjena sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi, sirupi in ostala pijača
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila:
V znesku katerega boste pred dvigom
razpisne dokumentacije nakazali na transakcijski račun št. 01321-6030682613 je že
zajet DDV.
Potrdilo o plačilu pošljete po faksu
07/38-46-622, s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 17. 5.
2007 ob 10.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
25. 3. 2007.
Osnovna šola Frana Metelka Škocjan
Št. 7
Ob-8893/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3, 1000
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Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Suzana Česnik, v roke: tajništvo dijaškega
doma, tel. 01/300-31-32, e-pošta: dd-poljane@guest.arnes.si, faks 01/232-74-73.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dijaški dom Poljane,
Potočnikova 3, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
240.004,34 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 28.389,71 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 52.340,14 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 4.899,18 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 1.681,20
EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
5.933,23 EUR,
6. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 42.255,23 EUR,
7. zamrznjena zelenjava in konzervirano ter sadje – orientacijska cena 9.809,29
EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 18.971,80 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 4.255,38 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 8.389,40 EUR,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi, slaščičarski izdelki – orientacijska cena 39.486,66
EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 23.593,12 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 15. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
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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: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev
14 mesecev
15 mesecev
16 mesecev
17 mesecev
18 mesecev
19 mesecev
20 mesecev
21 mesecev
22 mesecev
23 mesecev
24 mesecev
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
6 točk
7 točk
8 točk
9 točk
10 točk
11 točk
12 točk
3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
9. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01100-6030630683, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 10. uri; Dijaški dom Poljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Dijaški dom Poljane
Št. 78/07
Ob-8894/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Mojca Zupan Štante, v roke: tajništvo vrtca,
tel. 01/437-99-93, e-pošta: mojca.zupanstante@guest.arnes.si, faks 01/437-51-81.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vrtec Mladi rod, Črtomirova 14, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
497.668,82 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 61.837,30 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 133.451,70 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 13.211,60 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 2.240 EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
6.884,30 EUR,
6. sveža zelenjava, sveže sadje in suho
sadje – orientacijska cena 103.293,30
EUR,
7. zamrznjena zelenjava in konzervirano
sadje – orientacijska cena 21.784 EUR,
8. sadni sokovi, nektarji, sirupi in voda
v plastenki – orientacijska cena 27.497,60
EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 28.247,40 EUR,
10. kruh in pekovsko pecivo – orientacijska cena 67.004,80 EUR,
11. zamrznjeni izdelki iz različnih surovin
– orientacijska cena 8.343,50 EUR,
12. splošno prehrambeno blago – orientacijska cena 23.873,32 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 15. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev
14 mesecev
15 mesecev
16 mesecev
17 mesecev
18 mesecev
19 mesecev
20 mesecev
21 mesecev
22 mesecev
23 mesecev
24 mesecev
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
6 točk
7 točk
8 točk
9 točk
10 točk
11 točk
12 točk
3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
8. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030636762, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
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morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 10. uri; Vrtec Mladi rod, Črtomirova
14, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Vrtec Mladi rod
Št. 29/2007
Ob-8895/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Marjetka Hren,
tel. 01/520-86-51, v roke: tajništvo šole,
tel.
01/520-86-51
ali
01/520-86-40,
e-pošta: o-makrp.lj@guest.arnes.si, faks
01/520-86-50.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
285.596,30 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 67.529,68 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 71.849,30 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 2.058 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 770 EUR,
5. olja in izdelki – orientacijska cena
2.212,16 EUR,
6. sveža zelenjava, sveže sadje in suho
sadje – orientacijska cena 46.175 EUR,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – orientacijska cena 5.433,75
EUR,
8. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 14.746,76 EUR,
9. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 18.311,11 EUR,
10. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 21.146,03 EUR,

11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in
slaščičarski izdelki – orientacijska cena
30.315,62 EUR,
12. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 5.048,89 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 15. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev
14 mesecev
15 mesecev
16 mesecev
17 mesecev
18 mesecev
19 mesecev
20 mesecev
21 mesecev
22 mesecev
23 mesecev
24 mesecev
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
6 točk
7 točk
8 točk
9 točk
10 točk
11 točk
12 točk
3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
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IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
7. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030663631, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 10. uri; Osnovna šola Martina Krpana, Gašperšičeva 10, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Osnovna šola Martina Krpana
Št. 26
Ob-8896/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Blaženka Alič, v roke:
tajništvo šole, tel. 01/52-06-570, e-pošta: blazenka.alic@guest.arnes.si, faks
01/52-06-572.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola Ketteja in Murna, Koširjeva 2, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sukcesivna dobava živil v znesku
146.076,55 EUR po naslednjih skupinah:
1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 26.475,82 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 7.658,06 EUR,
3. sveža zelenjava in sadje – orientacijska cena 16.298,00 EUR,

Št.

4. zamrznjena in konzervirana zelenjava ter sadje – orientacijska cena 2.911,97
EUR,
5. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 28.632,64 EUR,
6. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – orientacijska cena 59.343,90
EUR,
7. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 4.756,16 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 15. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev
14 mesecev
15 mesecev
16 mesecev
17 mesecev
18 mesecev
19 mesecev
20 mesecev
21 mesecev
22 mesecev
23 mesecev
24 mesecev
4. ugodnosti

Ponderiranje

75 točk
10 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
6 točk
7 točk
8 točk
9 točk
10 točk
11 točk
12 točk
3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
7. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030662855, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 10. uri; Osnovna šola Ketteja in
Murna, Koširjeva 2, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Osnovna šola Ketteja in Murna
Št. 10/07
Ob-8897/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Viški vrtci, Jamova cesta 23, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Petra Osterman, tel. 01/24-45-199, v roke:
tajništvo vrtca, tel. 01/24-45-199, e-pošta:
petra.osterman1@guest.arnes.si,
faks
01/24-45-156.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem)
je mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj
navedeni(h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil 2007–
2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Viški vrtci, Jamova
cesta 23, Ljubljana in Vrtec Rožna dolina,
Cesta 27. aprila 12, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI000.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil v znesku 348.470
EUR po naslednjih skupinah:
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1. mleko in mlečni izdelki – orientacijska
cena 41.730,00 EUR,
2. meso in mesni izdelki – orientacijska
cena 63.600,00 EUR,
3. ribe in konzervirane ribe – orientacijska cena 6.700,00 EUR,
4. jajca – orientacijska cena 3.960,00
EUR,
5. sveža zelenjava, sveže sadje in suho
sadje – orientacijska cena 76.000,00 EUR,
6. zamrznjena in konzervirana zelenjava in sadje – orientacijska cena 21.000,00
EUR,
7. sadni sokovi in sirupi – orientacijska
cena 17.520,00 EUR,
8. žita, mlevski izdelki in testenine – orientacijska cena 13.010,00 EUR,
9. zamrznjeni izdelki iz testa – orientacijska cena 5.340,00 EUR,
10. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki – orientacijska cena 68.930
EUR,
11. ostalo prehrambeno blago – orientacijska cena 30.680,00 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zavarovanje za resnost ponudbe – menična
izjava z bianco menico v vrednosti 2.000
EUR z veljavnostjo do 15. 7. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: pogoji v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
pogoji v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pogoji
v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. plačilni rok
3. fiksnost ponudbenih cen:
13 mesecev
14 mesecev
15 mesecev
16 mesecev
17 mesecev

Ponderiranje

75 točk
10 točk
1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk
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Merila

Ponderiranje

18 mesecev
19 mesecev
20 mesecev
21 mesecev
22 mesecev
23 mesecev
24 mesecev
4. ugodnosti

6 točk
7 točk
8 točk
9 točk
10 točk
11 točk
12 točk
3 točke

Merila za 6. skupino živil – sveža zelenjava in sadje (zaradi sezonskih cen) so
naslednja:
1. cena 80 točk,
2. plačilni rok 15 točk,
3. ugodnosti 5 točk.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
IV.3.1) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije je
7. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 72 EUR (60 EUR in 12 EUR
DDV).
Pogoji in način plačila: ponudniki morajo
navedeni znesek za razpisno dokumentacijo
nakazati naročniku na transakcijski račun št.
01261-6030637926, s pripisom za namen:
razpisna dokumentacija. Dokazilo o vplačilu
morajo dostaviti na naslov naročnika pred
dvigom razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.3) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.5) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 11. uri; Viški Vrtci, Jamova cesta
23, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Javno naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Viški vrtci

Gradnje
Št. 66305-11/2007/3
Ob-8504/07
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;
– drugo: inštitut.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice in rekonstrukcija kletnih prostorov pod
novo jedilnico za Dom starejših Hrastnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrastnik.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice
in rekonstrukcija kletnih prostorov pod
novo jedilnico za Dom starejših Hrastnik.
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: adaptacija kuhinje, povečanje jedilnice in rekonstrukcija kletnih prostorov.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. originalna garancija banke oziroma
zavarovalnice za resnost ponudbe v višini
50.000 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 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z
navodilom o izvrševanju proračuna z zamikom 60 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 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 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
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iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, 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 zakonskimi
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
5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
3 istovrstne gradnje/adaptacije, 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 seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
4. ponudnik mora predložiti pisno izjavo
o plačilnih pogojih;
5. ponudnik mora predložiti terminski in
finančni plan izvedbe del;
6. 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. 66305-11/2007.
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 4. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, Slovenska 54, 1. nadstropje,
tajništvo službe za investicije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: datum prejema: do
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: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
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:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Št. 2007/000036
Ob-8508/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Hrastnik, Pot
Vitka Pavliča 5, 1430 Hrastnik, Slovenija, tel. 03/565-43-60, v roke: Tomaž Sihur,
e-pošta: obcina.hrastnik@hrastnik.si, faks
03/564-40-41.
Internetni naslov naročnika: www.
hrastnik.si/obcina
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– okolje,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev infrastrukturnega omrežja območij 2A/3, D/2 in G/2 znotraj naselja
Novi dom, II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrastnik.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev infrastrukturnega omrežja območij 2A/3, D/2 in G/2 znotraj naselja
Novi dom, II. faza.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233100; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45223300, 45231000.
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: 133.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 24. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost po
nudbe;
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– izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. izjava ponudnika o registraciji podjetja, katere predmet je v razpisu;
2. izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi
dejanj v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– podkupovanjem,
– goljufijo ali poslovno goljufijo,
– goljufija zoper finančne interese evropskih skupnosti,
– pranjem denarja;
3. izjava, da ponudnik ni uveden oziroma ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar je opustil poslovno
dejavnost ali je v katerem koli podobnem
položaju;
4. izjava ponudnika, da ima poravnane
davke in prispevke.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. dokazilo, da je imel ponudnik v zadnjem obračunskem letu prihodke v višini
najmanj trikratne vrednosti naročila in da
transakcijski račun v zadnjih šestih mesecih
ni bil blokiran;
– dokazilo BON 1, BON 2 ali bilance
stanja, ter potrdila o plačilni sposobnosti ali
druga enakovredna dokazila; dokazilo ne
sme biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja;
6. izjava, da ima v celoti poravnane vse
svoje zapadle obveznosti do podizvajalcev
oziroma izvajalcev v skupnem nastopu predhodnih postopkov javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
7. ponudnik mora imeti najmanj dve referenci za istovrstna dela, v zadnjih treh letih;
dokazilo sta priloženi najmanj dve pogodbi,
sklenjeni za istovrstna dela v zadnjih treh
letih;
8. izjavi o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih;
9. dokazilo o vpisu v imenik IZS RS za
ključno osebje, z podatki o vodilnem tehničnem osebju.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila;
Merila

Ponderiranje

1. najnižja
cena/ponudbeno ceno x 80
2. usposobljenost

80
20

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-5/2007.
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:
10. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Banke Slovenije, št.
01234-0100018218, pred dvigom razpisne
dokumentacije, ob predložitvi dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; Hrastnik.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, osebe, prisotne na odpiranju
lahko dajejo izjave, če se izkažejo s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil:
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2007.
Občina Hrastnik
Ob-8510/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom ob Savinji Celje, Jurčičeva ulica
6, 3000 Celje, Slovenija.
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;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova kotlovnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova kotlovnice.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45350000.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova
kotlovnice.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudniki morajo predložiti:
1. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 10% ponudbene vrednosti z vključenim DDV;
2. izjavo banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim DDV in
3. izjavo banke o izdaji bančne garancije
za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 5% pogodbene vrednosti z vključenim DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 60 dni od potrditve situacije. ponujeni ugodnejši plačilni
pogoji se točkujejo v skladu z merili opredeljenimi 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:
1. Ponudnik je pri prisotnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
2. 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.
3. Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem postopku oziroma takšni postopki zoper njega
niso uvedeni.
4. Ponudnik ima izpolnjene obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
in davki v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer imamo sedež.
Ponudnik izpolni izjavo o izpolnjevanju
navedenih pogojev in pooblastilo, s katerim
naročnika pooblašča za pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc državnih organov.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Izjava ponudnika o plačanih zapadlih
obveznostih do podizvajalcev, s katero izjavlja, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
2. Izjava ponudnika, da v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Seznam najpomembnejših opravljenih
istovrstnih del, v katerega navede nazv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da
ima v zadnjih petih letih uspešne izkušnje
kot glavni izvajalec ali partner v skupnem
nastopanju za istovrstna del. Ponudnik mora

seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
2. Seznam ključnih kadrov, odgovornih
za izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in
strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene
za izvajanje del po pogodbi.
3. V primeru, da ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo
dela izvajal sam in da nima podizvajalcev, v
primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena cena
2. plačilni pogoji
3. reference

Ponderiranje

85
10
5

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-kotlovnica.
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: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 12. uri.
VI.3) Dodatne informacije: ponudnik lahko prevzame razpisno dokumentacijo osebno po predhodni najavi na tel. 03/42-79-515
ali faks 03/42-79-542 na naslovu Dom ob
Savinji Celje – tajništvo, Jurčičeva ulica 6,
3000 Celje, med 8. in 14. uro do vključno
7. 5. 2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000
Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2007.
Dom ob Savinji Celje
Št. 430-81/2007-3
Ob-8513/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, Slovenija, v roke: Ciril Pangršič,
tel. +386/1/471-26-01, +386/1/471-2112, 031/244-159, faks +386/1/471-16-37,
+386/1/471-29-78.
Internetni naslov naročnika: http://
www.mors.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za 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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
III.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: investicijsko vzdrževalna dela na
sanaciji razpok vzletno pristajalne steze letališča Cerklje ob Krki in manevrirne površine letalske baze Brnik.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana in Postojna.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
investicijsko vzdrževalna dela na sanaciji
linijskih razpok vzletno pristajalne steze
letališča Cerklje ob Krki in manevrirne
površine letalske baze Brnik.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Letališče Cerklje ob Krki
1. Kratek opis: investicijsko vzdrževalna
dela na sanaciji linijskih razpok vzletno pristajalne steze letališča Cerklje ob Krki.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo v letu
2007 in 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo v letu 2008.
Sklop št. 2
Naslov: letalska baza Brnik
1) Kratek opis: investicijsko vzdrževalna
dela sanaciji linijskih razpok manevrirne površine letalske baze Brnik.
2) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo v letu
2007 in 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v delo v letu 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: investicijsko vzdrževalna dela na sanaciji linijskih
razpok vzletno pristajalne steze letališča
Cerklje ob Krki in manevrirne površine letalske baze Brnik.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 30 koledarskih dni od uvedbe izvajalca
v delo v letu 2007 in 30 koledarskih dni od
uvedbe izvajalca v delo v letu 2008.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene cene z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti z DDV,
– izjava banke o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku v višini
10% pogodbene vrednosti z DDV.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.

III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Gospodarski subjekt mora v skladu z
razpisno dokumentacijo predložiti izpolnjeno:
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42 člena ZJN-2 – fizična
oseba-zakoniti zastopnik,
– izjavo v zvezi s kaznivimi dejanji iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 – pravna
oseba,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – pravna oseba,
– izjavo ponudnika (priloga 6 razpisne
dokumentacije).
III.2.2) Poslovna in finančna sposob:
nost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– izjava ponudnika, da nima neporavnanih obveznosti in pooblastilo,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– seznam strokovnjakov v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije
– poročilo o preiskavi in certifikat o skladnosti polimerne bitumenska zalivne mase.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; gradbeno/obrtniška.
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
posamezen sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-55/2007ODP.
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 na podlagi predhodne najave
do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 9.30.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 10.30; Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami,
Vojkova cesta 61, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
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VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.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:
19. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8531/07
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: Križišče »Zdraviliški trg« v Rogaški Slatini.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
križišče »Zdraviliški trg« v Rogaški Slatini.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
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: križišče
»Zdraviliški trg« v Rogaški Slatini.
Ocenjena vrednost brez DDV: 583.333,33
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija za resnost ponudbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.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 promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8532/07
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: obnova ceste R3-693 Nova Cerkev–Vitanje: od km 5+360-6+815 in skozi
Vitanje od km 9+693-9+980.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova ceste R3-693 Nova Cerkev–Vitanje: od km 5+360-6+815 in skozi Vitanje
od km 9+693-9+980.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova ceste R3-693 Nova Cerkev–Vitanje: od
km 5+360-6+815 in skozi Vitanje od km
9+693-9+980.
Ocenjena vrednost brez DDV: 733.333,33
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: skladno z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 5.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8533/07
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: R3-699/1263 Dravograd–Libeliče:
gradbena dela 1. etapa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
R3-699/1263 Dravograd–Libeliče: gradbena dela 1. etapa.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.

II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
R3-699/1263 Dravograd–Libeliče: gradbena dela 1. etapa.
Ocenjena vrednost brez DDV: 366.666,67
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z ZIPRS0607.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
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Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
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:
9. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 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: 10. 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:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8538/07
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: ureditev ceste skozi Sevnico – 1.
faza, R3-679/3909 Loka–Breg–Sevnica–
Brestanica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3)Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev ceste skozi Sevnico – 1. faza,
R3-679/3909 Loka–Breg–Sevnica–Brestanica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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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: ureditev
ceste skozi Sevnico – 1. faza, R3-679/3909
Loka–Breg–Sevnica–Brestanica.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v raz
pisni dokumentaciji).
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– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 8.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 9. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 4300-0008/2007-120
Ob-8630/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Slovenske Konjice, Stari
trg 29, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marija Brecl, tel.
03/757-33-70, v roke: Marija Brecl, e-pošta: marija.brecl@slovenskekonjice.si, faks
03/575-43-28.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.slovenskekonjice.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: adaptacija in izgradnja prizidka v
Krajevni knjižnici Loče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Loče.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
celotna adaptacija obstoječih prostorov

in izgradnja prizidka za namene Krajevne
knjižnice Loče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212140.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– gradbena dela,
– obrtniška dela,
– strojno instalacijska dela in
– elektroinstalacijska dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 30. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izbrani
izvajalec predložil v 10 dneh po podpisu
pogodbe;
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku, v višini 10% pogodbene vrednosti, ki jo bo izvajalec predal
naročniku ob izstavitvi končne situacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: predvideno financiranje v letu
2007.
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 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:
Osnovna sposobnost ponudnika:
– ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
– proti ponudniku ni uveden ali začet postopek iz tretjega odstavka 42. člena ZJN-2
oziroma, da ponudnik:
1. ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovne dejavnosti ali ni v katerem
koli podobnem položaju;
2. ni proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi;
3. ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli
državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem;
4. izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: pisna izjava.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in
vpisan v sodni ali drug register.
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
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3. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega
računa.
4. Letni promet ponudnika v zadnjem letu
znaša najmanj 2,5-kratno vrednost ponudbe
ter da ga banka lahko kreditira najmanj v
višini vrednosti njegove ponudbe.
Dokazilo: pisna izjava.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov visoke gradnje v zadnjih 3 letih, in sicer: zgradil je vsaj 2 objekta
visokih gradenj v vrednosti min 110 tisoč
EUR (z DDV) za posamezni objekt.
– Predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference, in sicer je bil v zadnjih 3
letih odgovorni vodja del na vsaj 2 objektih,
kjer je izvajalec izvajal dela v vrednosti min.
110 tisoč EUR (z DDV).
Dokazilo: pisna izjava.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: 4300-0008/2007-120.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 5.
2007 ob 11. uri; Občina Slovenske Konjice,
Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: dodatne informacije glede popisov del je možno dobiti
pri Koning d.o.o., tel. 03/759-38-10 (Vlado
Fijavž).
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,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.sigov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok za
dodatno obrazložitev pri naročniku je 5 dni
od prejema odločitve o dodelitvi naročila.
Skrajni rok za vložitev zahtevka za revizijo
pa je 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi
naročila oziroma od prejema dodatne obrazložitve naročnika.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210

Slovenske Konjice, Slovenija, e-pošta:
marija.brecl@slovenskekonjice.si,
tel.
03/757-33-70, faks 03/575-43-28, internetni
naslov http://www.slovenskekonjice.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Občina Slovenske Konjice
Št. 430-144/2007-2
Ob-8654/07
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: 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 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 vojašnici
Kranj in Cerklje ob Krki s prehodom na
zemeljski plin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kranj,
Cerklje ob Krki.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obstoječi kotlarni v vojašnicah Kranj in Cerklje ob Krki uporabljata kot energent ELKO.
V letih 2004–2006 je v omenjene vojašnice
pripeljan zemeljski plin. Zato smo se odločili,
da v letošnjem letu izvedemo rekonstrukcijo
obstoječih kotlarn s prehodom na zemeljski
plin. Zemeljski plin s požarno pipo je pripeljan na fasado objekta kotlarne. Natančen
opis dela in materiala je razviden iz razpisne
dokumentacije.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
1. sklop Vojašnica Kranj
2) Kratek opis: rekonstrukcija kotlarne
v vojašnici Kranj s prehodom na zemeljski
plin.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 120 koledarskih dni od uvedbe v delo.
2. sklop Vojašnica Cerklje ob Krki
2) Kratek opis: rekonstrukcija kotlarne
v vojašnici Cerklje ob Krki s prehodom na
zemeljski plin.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 120 koledarskih dni od uvedbe v delo.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: preureditev kotlarne v vojašnici Kranj in Cerklje ob
Krki s prehodom na zemeljski plin.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 koledarskih dni od uvedbe izvajalca v
delo.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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– 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 z DDV.
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: 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:
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 s pooblastili,
– 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,
– izpolnjene izjave 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 za
posamezen sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-56/2007ODP.
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 14. 5. 2007.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 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:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-8669/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
v roke: Skupina za javna naročila, faks
00386/2/331-15-33.
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:
– zdravje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prezračevanje in hlajenje objekta
patologije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Splošna bolnišnica Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba prezračevanja in hlajenja objekta
patologije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45331000, dopolnilni besednjak: M032.
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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: v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 86.935,96
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR, veljavno do 15. 12.
2007;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti;
– izjava banke, da bo ponudnik dobil
bančno garancijo za odpravo napak 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: 75-dnevni plačilni rok od datuma obojestranskega podpisa primopredajnega zapisnika.
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 ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naslednjih
kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje
in dajanje daril za nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti
finančnih interesov Evropskih skupnosti;
pranje denarja;
– da je registriran za opravljanje dejavnosti pri pristojnem sodišču ali drugemu organu;
– da zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, likvidacije
ali stečajni postopek ali da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe;
– da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ima poravnane davke, prispevke in
druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti, v skladu s predpisi;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da transakcijski račun(i) v preteklih 6
mesecih ni(so) bil(i) blokiran(i) (velja za samostojne podjetnike) oziroma da je število dni neporavnanih obveznosti v preteklih
6 mesecih vključno do dneva sestavitve

obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako
0 (velja za pravne osebe in gospodarske
družbe).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da zagotavlja izvedbo vseh razpisanih
vrst del in dobavo opreme, opredeljenih v
celotni razpisni dokumentaciji, v roku 100
dni od datuma sklenitve pogodbe.
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:
13. 5. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 15. 11. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 13. uri; v veliki konferenčni predavalnici v 16. etaži Kirurške stolpnice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-8677/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
Slovenija, tel. +386/2/748-29-99, v roke: Alenka Korpar, e-pošta: alenka.korpar@ptuj.si,
faks +386/2/748-29-98.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.ptuj.si/.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke: mag.
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
www.praetor.si.
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;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo za vitalizacijo Ptujskega jezera – ureditev pristanišča, vstopno
izstopnih mest, veslaške proge in plovbnih
poti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
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Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ptujsko jezero.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: investicija se bo izvedla na Ptujskem jezeru, ki se nahaja v območju Mestne občine
Ptuj in Občine Markovci.
Obsega izgradnjo pristanišča Ranča
(na območju MO Ptuj), dveh vstopno izstopnih mest: Zabovci (na območju Občine
Markovci) in Toplice (na območju MO Ptuj),
veslaške proge z računalniško opremo za
prenos podatkov na info točko in svetovni
splet ter označbo plovbnih poti s prometno
signalizacijo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45244100, dodatni predmet(-i): 29812100.
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: celotna
količina in obseg sta definirana v razpisni in
projektni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko
zavarovanje za resnost ponudbe v višini
10.000 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Mestna občina Ptuj – zagotovi
80,1% sredstev, Občina Markovci – zagotovi
19,9% sredstev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru, da ponudnik nastopa s partnerji: pogodba o izvedbi predmeta
javnega naročila (partnerska pogodba).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Dokazilo: posebne listine v tej točki
ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja;
2. kandidat ni podal neresničnih ali zavajajočih podatkov v prijavi, ki bi lahko vplivali
na naročnikovo odločitev. Dokazilo: celotna
ponudbena dokumentacija.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Dokazilo: posebne listine v tej točki ni potrebno pred

ložiti. 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.
4. Ponudnik v zadnjih 6 mesecih ni imel
blokiranih poslovnih računov. Dokazilo: potrdilo vsake izmed bank, pri kateri ima ponudnik odprt TRR, iz katere je razvidno izpolnjevanje tega pogoja.
5. Stopnja finančne varnosti: kandidat
ima poravnane vse davke in prispevke.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da ima poravnane vse davke
in prispevke.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Referenčen pogoj:
a) ponudnik mora imeti najmanj eno
uspešno izvedeno referenco katere predmet
je bila izgradnja rečnega pristanišča v pogodbeni vrednosti najmanj 300.000 EUR,
b) najmanj eno uspešno izvedeno referenco katere predmet je bila izgradnja objekta v pogodbeni vrednosti najmanj 200.000
EUR, ki je v skladu z Uredbo o uvedbi in
uporabi enotne kvalifikacije vrst objektov in
določitvi objektov državnega pomena (Ur.
l. RS, št. 33/03) okvalificiran kot objekt pod
šifro 215. Skupaj sta zahtevani vsaj dve
referenci. Dokazilo: razvidno iz navedbe referenc v obrazcu A-4 Prijava, točka 1.6 in
referenčnega potrdila.
7. Ponudnik mora predmetno javno naročilo izvesti skladna z naročnikovimi tehničnimi zahtevami. Dokazilo: razvidno iz obrazca
A-10 Specifikacije.
8. Kandidat ima dovolj prostih kapacitet
v predvidenem času izvedbe tega posla, da
bo lahko javno naročilo izvedel po predvidenem časovnem načrtu – v obdobju od
1. 6. 2007 do 31. 8. 2007. Dokazilo: razvidno iz predloženega terminskega plana
ponudnika.
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:
13. 5. 2007 do 12. ure.
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.
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: 14. 5.
2007 ob 13. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
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Če se, navedite sklic na projekt(-e) in/ali
program(-e): javni razpis zbiranja predlogov za sofinanciranje investicij v športnoturistično infrastrukturo, ki se sofinancira
iz evropskega sklada za regionalni razvoj
ukrep 1.4 gospodarska infrastruktura in javne storitve instrument 6. športno-turistična
infrastruktura.
VI.3) Dodatne informacije: predhodna
objava je bila izvedena v Uradnem listu RS,
št. 19 z dne 2. 3. 2007, Ob-5192/07.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbe so dovoljene skladno z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Mestna občina Ptuj
Ob-8692/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Slovenija, tel. 01/478-83-36, e-pošta:
irena.skubic@gov.si, faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste Sorica–Podrošt–II etapa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1130 cesta RT- 910 Sorica–Podrošt.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija ceste Sorica–Podrošt – II
etapa.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija ceste Sorica–Podrošt – II etapa.
Ocenjena vrednost brez DDV: 905.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 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.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), 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).
III.2.3)Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007 do 8. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 5.
2007 ob 12. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8693/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela – preplastitev
R2-438/1306 Sladki vrh–Trate.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1306 cesta R2-438 Šentilj–Trate.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela – preplastitev R2-438/1306
Sladki vrh–Trate.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela – preplastitev R2-438/1306 Sladki
vrh–Trate.
Ocenjena vrednost brez DDV: 208.333,33
EUR.

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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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:
14. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8694/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si, faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova ceste Bovec–Žaga od km
8+300 do km 9+820.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1003 cesta R1-203 Bovec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova ceste Bovec–Žaga od km 8+300
do km 9+820.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.

II.2.1) Celotna količina ali obseg: obnova ceste Bovec–Žaga od km 8+300 do km
9+820.
Ocenjena vrednost brez DDV: 410.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima
poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev.)
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
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IIIl.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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 13. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe: 120 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 14. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 110-1/07
Ob-8824/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: krpanje z vročo asfaltno maso na
območju PE AC baz Postojna, Ljubljana in
Kozina.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
območju PE AC baz Postojna, Ljubljana in
Kozina.

Stran

2174 /

Št.

29 / 30. 3. 2007

II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
krpanje z vročo asfaltno maso na območju PE AC baz Postojna, Ljubljana in
Kozina.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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:
1.1. krpanje z vročo asfaltno maso na
območju PE AC baz Postojna, Ljubljana in
Kozina.
Ocenjena vrednost brez DDV: 572.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 20.592 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 686.400 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 (šestih)
mesecev. Ponudnik mora podpisati Izjavo 4
v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
343.200 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank Ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del. Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da
ima pravočasno poravnane vse obveznosti
do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše
od 15 dni od skrajnega roka za predložitev
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela
na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah,
kot sledi: – za krpanje z vročo asfaltno maso
ali rekonstrukcija voziščne konstrukcije pri
vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne
manjši od 686.400 EUR ali pri vsaj dveh
javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši
od 343.200 EUR. Ponudnik mora seznamu
priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja
v seznamu, da je dela po pogodbi opravil
pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave),
predlagane za izvedbo del po pogodbi in
izjavo o razpoložljivosti opreme. Seznam
ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer
je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega
odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik
moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu
pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje
pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z
drugim odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod
izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti razvidni predvideni viri za nabavo
betona in asfalta vključno z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.

IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000047.
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:
21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8825/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični naku-
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povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova asfaltov in hidroizolacije
na objektih AC v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
objektih AC.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
strojna in ročna obnova asfalta in hidroizolacije ter sanacija betona voziščnih
konstrukcij objektov na avtocestah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
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: strojna
in ročna obnova asfalta in hidroizolacije ter
sanacija betona voziščnih konstrukcij objektov na avtocestah.
Ocenjena vrednost brez DDV: 150.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5.400 EUR z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja

sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 450.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 (šestih)
mesecev. Ponudnik mora podpisati Izjavo 4
v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
180.000 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo
ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank
ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo
razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, na
avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah, kot
sledi: – obnova objektov ali obnova asfalta
in hidroizolacije na objektih pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti ne manjši od
180.000 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od 90.000
EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje dela po pogodbi opravil pravilno
in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve
opreme (stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje
in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral
v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice
Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje

Št.

29 / 30. 3. 2007 /

Stran

2175

za odgovornega vodjo del v skladu z drugim
odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo
biti razvidni predvideni viri za nabavo asfalta
vključno z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000060.
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. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Št. 110-1/07
Ob-8826/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova voziščne konstrukcije na
AC A2/0021 Šmarje Sap – Grosuplje od
km 3,500 do km 3,873 in na A2/0022 Grosuplje – Ivančna Gorica od km 0,000 do
km 0,822.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
ACA2/0021 Šmarje Sap–Grosuplje od km
3,500 do km 3,873 in na A2/0022 Grosuplje–Ivančna Gorica od km 0,000 do km
0,822.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo:
javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: obnova voziščne konstrukcije na AC A2/0021
Šmarje Sap–Grosuplje od km 3,500 do km
3,873 in na A2/0022 Grosuplje–Ivančna
Gorica od km 0,000 do km 0,822.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233223.
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: obnova
voziščne konstrukcije na AC A2/0021 Šmarje Sap–Grosuplje od km 3,500 do km 3,873
in na A2/0022 Grosuplje–Ivančna Gorica od
km 0,000 do km 0,822.
Ocenjena vrednost brez DDV: 763.516
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 27.480 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
111.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne do-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ločbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne
poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 917.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 916.000
EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora
v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od
bank ponudnika z navedbo bank ponudnika
v času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
(obnova, rekonstrukcija ali gradnja voziščne
konstrukcije na avtocestah, hitrih cestah in
glavnih cestah) pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 760.000 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti
ne manjši od 380.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje dela po Pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme(stroji,
vozila in naprave), predlagane za izvedbo
del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih za
nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti
izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del bo
izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih
morajo biti razvidni predvideni viri za nabavo asfalta DBM 11s in BD 32S vključno
z navedbo transportnih poti in kapaciteto
asfaltne baze.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000069.
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:
11. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 100 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne doku-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
mentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8827/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija zaščite brežin na starem
višnjegorskem klancu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
odseku ceste A2, 0022 Grosuplje–Ivančna
Gorica se od km 2,200 do km 6,392.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija zaščite brežin na starem višnjegorskem klancu.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45442300.
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:
Na odseku ceste A2, 0022 Grosuplje–
Ivančna Gorica se od km 2,200 do km 6,392
nahaja več brežin z dotrajano zaščito ali
brez nje.
Lokacije brežin, ki so predmet sanacije
so:
– brežina v km 2,270 desno,
– brežina od km 2,755 do km 2,845
levo,
– brežina od km 4,990 do km 5,070
levo.
– brežina od km 5,005 do km 5,075 desno,
– brežina v km 6,180 levo,
– brežina od km 6,020 do km 6,392
levo,
– brežina od km 6,040 do km 6,310 desno.
Sanacija v grobem predvideva:
– čiščenje brežin s posekom drevja in
grmovja na območju sanacij,
– odstranitev starih mrež,
– oblikovanje zg. roba brežine ter odstranitev labilnih delov ter samic,
– namestitev novih visečih ter sidranih
težkih mrež,
– odkop in odvoz erodiranega materiala,
– izvedba opornih konstrukcij s sidranjem in zložbo kamna v betonu,
– ozelenitev prelomnih con s setvijo ter
zasaditvijo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 244.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
70 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 9.000 EUR z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
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sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere je
razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 300.000 EUR za vsa razpisana dela
in da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora
podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji
ali tuje banke v višini 300.000 EUR za vsa
razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del. Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega
revizorja, da ima pravočasno poravnane vse
obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme
biti starejše od 15 dni od skrajnega roka za
predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture)) za istovrstna dela
na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah
in drugi infrastrukturi,: – sanacije in zaščite
brežin z zaščitnimi mrežami ali kamnitimi
zložbami pri vsaj enem javnem naročilu v
vrednosti ne manjši od 300.000 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od 150.000 EUR. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, ki jih navaja v seznamu, da je dela
po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme(stroji,
vozila in naprave), predlagane za izvedbo
del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih za
nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti
izobrazbene in strokovne kvalifikacije za ka-
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dre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del bo
izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod
izvajalcev. Izjavo Ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške
zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma
začasno deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000070.
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. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34.17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8829/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: manjša investicijska vzdrževalna
dela na voziščih AC A1 in ureditev intervencijske poti pred predoroma Golo rebro
in Pletovarje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
voziščih AC A1 in ureditev intervencijske poti
pred predoroma Golo rebro in Pletovarje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
manjša investicijska vzdrževalna dela na
voziščih AC A1 in ureditev intervencijske poti pred predoroma Golo rebro in
Pletovarje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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: manjša
investicijska vzdrževalna dela na voziščih
AC A1 in ureditev intervencijske poti pred
predoroma Golo rebro in Pletovarje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 200.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
22 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 7.200 EUR z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz Javnih sredstev Republike
Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere je
razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 240.000 EUR za vsa razpisana Dela
in da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora
podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 240.000 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za
pridobivanje informacij od bank Ponudnika
z navedbo bank ponudnika v času izvajanja
javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
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v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah,
kot sled:za krpanje z vročo asfaltno maso
ali novogradnja ali rekonstrukcija voziščne
konstrukcije pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 240.000 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti
ne manjši od 120.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam
glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in
naprave) po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih
za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije
za kadre, predvidene za izvajanje del po
pogodbi. V primeru, da ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo
biti razvidni predvideni viri za nabavo asfalta
vključno z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotoviti
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča, (izgradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice,
betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
železokrivske obrate, skladišča za gradbeni
material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča),
zemljišča za dovozne poti in dostope do
gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno
uporabljal med gradnjo, kadar postavitev
omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/00087.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8830/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: manjša investicijska vzdrževalna
dela na voziščih AC A1 in A2.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
voziščih AC A1 in A2.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
manjša investicijska vzdrževalna dela na
voziščih AC A1 in A2.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
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: manjša
investicijska vzdrževalna dela na voziščih
AC A1 in A2.
Ocenjena vrednost brez DDV: 493.830
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
28 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 17.778 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere je
razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 592.600 EUR za vsa razpisana dela
in da ponudnik ni imel blokiranega mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju
10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
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javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 592.600
EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora
v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od
bank ponudnika z navedbo bank ponudnika
v času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,na
avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah, kot
sledi:za krpanje z vročo asfaltno maso ali
novogradnja ali obnova ali rekonstrukcija
voziščne konstrukcije pri vsaj enem javnem
naročilu v vrednosti ne manjši od 592.600
EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v
vrednosti ne manjši od 296.300 EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, daje dela
po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo
del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih za
nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti
izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del bo
izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1. V primeru, da ponudnik na
razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral
pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo
dela izvajal sam in da nima podizvajalcev,
v primeru, da bo razpisano javno naročilo
izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz
katerih morajo biti razvidni predvideni viri
za nabavo asfalta vključno z navedbo transportnih poti.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000089.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije::
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 5. 2007.
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Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. 01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8831/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova voziščne konstrukcije na AC
A1/0617 Lj. (Barjanska–Vič) od km 0,000M
do km 2,759 in na AC A1/0618 Lj. (Dolenjska–Barjanska) od km 3,500 do km 3,943.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na AC
A1/0617 Lj. (Barjanska–Vič) od km 0,000M
do km 2,759 in na AC A1/0618 Lj. (Dolenjska–Barjanska) od km 3,500 do km 3,943.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: obnova voziščne konstrukcije na
AC A1/0617 Lj. (Barjanska–Vič) od km
0,000M do km 2,759 in na AC A1/0618 Lj.
(Dolenjska–Barjanska) od km 3,500 do
km 3,943.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233223.
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: obnova voziščne konstrukcije na AC A1/0617 Lj.
(Barjanska–Vič) od km 0,000 do km 2,759
in na AC A1/0618 Lj. (Dolenjska–Barjanska)
od km 3,500 do km 3,943.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,995.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 71.800 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
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Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, vtem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve,
v minimalni višini 2.400.000 EUR za vsa
razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 (šestih)
mesecev. Ponudnik mora podpisati IZJAVO
4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 2.390.000 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del. Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da
ima pravočasno poravnane vse obveznosti
do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše
od 15 dni od skrajnega roka za predložitev
ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
(obnova, rekonstrukcija ali gradnja voziščne
konstrukcije na avtocestah, hitrih cestah in
glavnih cestah) pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši od 2.000.000 EUR
ali pri vsaj dveh javnih naročilih v vrednosti
ne manjši od 1.00.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje dela po Pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme(stroji,
vozila in naprave), predlagane za izvedbo
del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih za
nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti
izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del bo
izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,

da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih
morajo biti razvidni predvideni viri za nabavo asfalta DBM 11s in BD 32S vključno
z navedbo transportnih poti in kapaciteto
asfaltne baze.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000096.
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:
14. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 100 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8834/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova voziščne konstrukcije na
odseku AC A1/0036 Fram–Slovenska Bistrica od km 0,000 do km 1,600.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: obnova voziščne konstrukcije na odseku AC
A1/0036 Fram–Slovenska Bistrica od km
0,000 do km 1,600.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova voziščne konstrukcije na odseku
AC A1/0036 Fram–Slovenska Bistrica od
km 0,000 do km 1,600.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233223.
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:
Območje PE AC baze Slovenske Konjice,
Obnova voznega, prehitevalnega in odstavnega pasu na avtocesti A1/0036 Fram–
Slovenska Bistrica od km 0,000 do km 1,600
(dolžina 1600 m).
Ocenjena vrednost brez DDV: 702.750
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 25.299 EUR z veljavnostjo najmanj
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142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 843.300 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 843.300 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank Ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in koope-
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rantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela
na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah,
za obnovo ali rekonstrukcijo ali novogradnjo
voziščne konstrukcije pri vsaj enem javnem
naročilu v vrednosti ne manjši od 843.300
EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v
vrednosti ne manjši od 421.650 EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, daje dela
po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za
predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod
izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo
biti razvidni predvideni viri za nabavo asfalta
DBM 8s in BD 22S vključno z navedbo transportnih poti in kapaciteto asfaltne baze.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000128.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
15. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki
iz držav EU so oproščeni DDV, zato pla-

čajo ceno brez DDV, ki znaša 33,33 SIT.
Kupci razpisne dokumentacije iz EU, so
dolžni pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni
pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec
dolžan plačati razpisno dokumentacijo v
znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do 8.30
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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranje je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8835/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja aktivne in pasivne PHZ
na območju Verdnikove ulice na Jesenicah;
AC A2 Karavanke–obrežje; odseka 0002 in
0602 Hrušica–Lipce.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
območju Verdnikove ulice na Jesenicah;
AC A2 Karavanke–Obrežje; odseka 0002 in
0602 Hrušica–Lipce.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: na
območju Verdnikove ulice na Jesenicah;
AC A2 Karavanke–obrežje; odseka 0002
in 0602 Hrušica–Lipce.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233292.
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:
A) Izgradnja aktivne protihrupne zaščite
ob AC na odseku 0602:
– PHO – 1 a – dolžine 20 m, višine 2 m
(od km 2.8 + 33 do km 2.8 + 53),
– PHO – 1 b – dolžine 120 m, višine
2,5 m (od km 2.8 + 53 do km 2.9 + 73),
– PHO – 1c – dolžine 240 m, višine 2 m
(od km 2.9 + 73 do km 3.2 + 13).
PH ograja se izvede kot nadgradnja obstoječe betonske varovalne ograje (BVO).
B) Izgradnja pasivne protihrupne zaščite
objekta – Ulice heroja Verdnika 40 (zamenjava obstoječih oken oziroma stekel z okni
oziroma stekli, ki nudijo ustrezno pasivno
protihrupno zaščito).
C) Zaprtje dilatacij viadukta Podmežaklja
1 na opornikih s spodnje strani (objekt VA
0309 na odseku 0002 ter objekt VA 0310 na
odseku 0602).
Ocenjena vrednost brez DDV: 191.600
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
4 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 29.600 EUR z veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s
ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem
koli podobnem položaju. Proti ponudniku
ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave.

Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 230.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 230.000 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno
poravnane vse obveznosti do vseh svojih
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki ne sme biti starejše od 15 dni od
skrajnega roka za predložitev ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
istovrstnih del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da
ima v zadnjih petih letih uspešne izkušnje
kot glavni izvajalec ali partner v skupnem
nastopanju (Joint Venture) za istovrstna
dela (izvedba protihrupnih ograj), pri vsaj
enem javnem naročilu v vrednosti vsaj
200.000 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih, vsako v vrednosti vsaj 100.000 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del
bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje
10 dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega
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vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77.
člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod izvajalcev.
Pisma o nameri; iz katerih morajo biti razvidni
viri za nabavo transparentnih panelov.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000470.
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:
21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 85 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 70,83 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Ob-8860/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Cankarjev dom, kulturni in kongresni
center, Prešernova cesta 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/241-71-79, v roke:
Vinko Sever, e-pošta: vinko.sever@cd-cc.si,
faks 00386/1/241-72-72.
Internetni naslov naročnika: www.cdcc.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: CD-TS-VS-JN-2/07-G/kace.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Cankarjev dom, Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška dela za prenovo kluba CD.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45100000, dodatni predmet(-i): 45200000,
45300000, 45400000.
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: adaptacija.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 1. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: navedeni so v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno je v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. skupna cena
2. finančno stanje
3. kadri-število
4. izdelovalni čas
5. ISO 9000

Ponderiranje

70
5
12
10
3

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 108 EUR.
Pogoji in način plačila: prispevek za fotokopiranje dokumentacije se plača vnaprej
na TRR 02922-0014004079.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 12. uri; naročnik, sejna soba, 1.
nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
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 cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Cankarjev dom, kulturni
in kongresni center
Št. 430-4/07-001
Ob-8865/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina
Železniki, tel. 04/500-00-00, v roke: Jolanda
Pintar, e-pošta: uprava@obcina.zelezniki.si,
faks 04/500-00-20.
Internetni naslov naročnika: www.
zelezniki.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;

– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Železniki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Železniki.
Šifra NUTS: SI009.
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.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Železniki.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2009.
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: Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Zakon o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
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: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno 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 število gospodarskih sub
jektov: 3.
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:
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– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. najvišja cena na končnega
uporabnika, ki jo bo ponudnik
mesečno zaračunaval
ponudnikom storitev
za dostop do končnega
uporabnika na delu omrežja,
zgrajenem z lastnimi sredstvi
ponudnika
20
2. delež komercialnega dela
omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture
40
3. cena gradnje nekomercialnega
dela omrežja
40
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Občina Železniki
Ob-9027/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Laško, Mestna ul. 2, SI-3270 Laško,
Slovenija, tel. +386/3/733-87-16, v roke:
Luka Picej, e-pošta: luka.picej@lasko.si,
faks +386/3/733-87-15.
Internetni naslov naročnika: http://
www.lasko.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: postavitev in vzdrževanje avtobusnih postaj, postajališč in nadstrešnic s
pripadajočo opremo in njenim trženjem na
območju Občine Laško ob glavnih in regionalnih cestah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Laško.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
postavitev in vzdrževanje avtob. postaj,
postajališč in nadstrešnic s pripadajočo
opremo in njenim trženjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000.
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: gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 8. 2007, zaključek 1. 8. 2027.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo opišite posebne pogoje: da
ponudniku ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano s poslovanjem ali izdana pravnomočna sodna
ali upravna odločba, s katero je ponudniku
prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ima poravnane vse obveznosti do
podizvajalcev iz drugih pogodbenih obveznosti (izjava).
2. Da za resnost ponudbe nudi naslednjo
vrsto finančnega zavarovanja: bančno garancijo v višini 5% orientacijske vrednosti.
3. Da ima izjavo banke:
– da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih aktivnosti v višini
10% pogodbene vrednosti;
– da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10%
pogodbene vrednosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da ponudnik razpolaga z zadostnimi
tehničnimi zmogljivostmi in je izvedel slične gradnje za 5 pogodbenih partnerjev, v
zadnjih petih letih, kar dokazuje z izjavami
naročnikov.
2. Da ponudnik ni dal zavajajoče po
datke.
3. Ponudniki morajo navesti imena in
strokovno kvalifikacijo osebja, ki bodo sodelovali pri izvedbi del.
4. Prototip avtobusne nadstrešnice bo
postavljen na lokaciji JP Komunale Laško.
5. Izjava o udelezbi Občine Laško na
dobičku v višini 1% od letnega neto dobička
iz pogodbene dejavnosti izbranega ponudnika, kar se lahko uskladi tudi s številom
oglaševalskih kvot v korist naročnika.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

1. kakovost zasnove
avtobusnih postajališč
2. reference ponudnikov

Ponderiranje

1
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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 dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
15. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na TRR
Občine Laško št. 01257-0100003220 – dokazilo o vplačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 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 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 12. uri, Občina Laško, Mestna ulica
2, Laško.
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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Občina Laško, Mestna
ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta:
luka.picej@lasko.si, tel. +386/3/733-87-16,
faks +386/3/733-87-15, internetni naslov:
http://www.lasko.si/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Občina
Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško, Slovenija, e-pošta: luka.picej@lasko.si, tel.
+386/3/73-38-716 faks +386/3/73-38-715,
internetni naslov: http://www.lasko.si/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Občina Laško

Storitve
Ob-8511/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
gp.mg@gov.si, tel. 01/400-33-11, v roke:
mag. Mateja Tomin Vučkovič, e-pošta: mateja.vuckovic@gov.si, faks 01/478-32-62.
Internetni
naslov
naročnika:
www.mg.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.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vzpostavitev in upravljanje tržne
znamke Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega naročila je:
– pridobiti model izgradnje oziroma vzpostavitve tržne znamke Slovenije,
– identificirati elemente identitete Slovenije kot tržne znamke,
– pridobiti model implementacije in upravljanja znamke na vseh področjih in ravneh
in
– implementirati in upravljati tržno znamko Slovenije na vseh področjih in ravneh.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73220000.
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: celotna
količina ali obseg je razvidna iz razpisne
dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 166.666
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 10% ponudbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Rok plačila 30 dni od prejema računa.
Avansnih plačil ni.
Način plačila razviden iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: zadostuje pogodbena
povezava.
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 ponudnika, da ni storil kaznivih
dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.
– Izjava ponudnika, da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen
za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
– Izjava ponudnika, da ni storil velike
strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročila, ki bi mu bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
– Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
– Izjava ponudnika, da je poravnal vse
davke in prispevke v skladu s predpisi države, kjer ima sedež oziroma da je ponudnik,
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ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste davke, ki bi jih moral poravnati.
– Izjava ponudnika, da zoper njega ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali drug postopek,
katerega posledica je namen prenehanja poslovanja, da poslovanje ponudnika ne vodi
izredna uprava, ali da ni bil uveden katerikoli
drug postopek podoben navedenim skladno
s predpisi države, v kateri ima sedež.
– Izjava ponudnika, da z njegovimi posli
ne upravlja sodišče in da ni opustil poslovne
dejavnosti oziroma ni v kateremkoli podobnem položaju.
– Izjava ponudnika, da je izpolnil vse
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju
proračunskih uporabnikov (Uradni list RS,
št. 71/99, 78/99 in 64/01), ki potrjuje, da
ima ponudnik za razpisano javno naročilo
po svojih knjigovodskih podatkih izkazano,
da je do datuma revizorjevega poročila, ki
ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom
oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega
naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov. Poročilo pooblaščenega revizorja se priloži le v primeru, če vrednost
ponudbe presega 208.646,30 EUR.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik, ki se prijavlja na razpis,
mora imeti predhodno vsaj triletne izkušnje
na področju predmeta pričujočega javnega
naročila – šteto od datuma oddaje ponudbe
nazaj (ta pogoj morajo ponudniki izpolnjevati
ob prijavi na razpis). Izkušnja pomeni, da je
ponudnik bodisi dejaven na področju predmeta pričujočega javnega naročila najmanj
tri leta in izvaja različne projekte s področja
predmeta pričujočega javnega naročila. Kot
projekt bo upoštevan katerikoli projekt z vsebinami s področja predmeta pričujočega javnega naročila. Opis izkušenj mora ponudnik
predstaviti v ponudbi.
– Ponudnik mora izkazati vsaj eno referenco, iz katere izhaja, da je predhodno že
vodil projekt vzpostavitve in upravljanja tržne
znamke na nacionalnem nivoju (oziroma na
nivoju regije, ki je po obsegu in zahtevnosti
primerljiva s Slovenijo) in za multinaconalno podjetje – ta pogoj morajo ponudniki izpolnjevati ob prijavi na razpis. Naročnik bo
upošteval le reference za projekte, ki so že
zaključeni. Referenca ne sme biti starejša
od 3 let od dneva oddaje ponudbe.
– Ponudnik mora imeti na razpolago
ustrezen strokoven kader (zaposleni strokovnjaki ali podizvajalci) v zahtevanem času
s področja vodenja projektov vzpostavitve
in upravljanja s tržno znamko, in sicer najmanj:
– 1 x vodja tima: najmanj visokošolska
izobrazba; najmanj 8 let delovnih izkušenj,
od tega najmanj 2 leti delovnih izkušenj pri
ponudniku na področjih, ki jih pokriva predmet pričujočega javnega naročila;
– 1 x strokovnjak s področja poznavanja
tržne znamke na nacionalnem nivoju: najmanj visokošolska izobrazba; najmanj 2 leti

delovnih izkušenj (pri čemer opravlja naloge
povezane z vzpostavitvijo in upravljanjem
znamke ter izvajanjem projektov na tem področju), poznavanje področja vzpostavitve in
upravljanja znamke na nacionalnem nivoju;
– 1 x strokovnjak s področja poznavanja
tržne znamke na podjetniškem nivoju: najmanj višješolska izobrazba; najmanj 2 leti
delovnih izkušenj;
– 1 x strokovnjak s področja poznavanja
trženjske znamke na regionalnem ali lokalnem nivoju: najmanj višješolska izobrazba;
najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– 1 x strokovnjak s področja vizualnih
komunikacij (s področja oblikovanja elementov vizualnih komunikacij na nacionalnem
nivoju ali za multinacionalno podjetje): najmanj visokošolska izobrazba; najmanj 2 leti
delovnih izkušenj;
– 1 x strokovnjak s področja marketinga,
ki opravlja naloge vzpostavitve in vodenja
marketinških strategij na nacionalnem nivoju ali za multinacionalno podjetje: najmanj
visokošolska izobrazba; najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Za vse predlagane kadre mora ponudnik predložiti življenjepise ter potrdila o izobrazbi in delovnih izkušnjah, kjer so le-te
zahtevane. Delovne izkušnje se izkazujejo
z lastnimi izjavami oseb, ki bodo sodelovale
pri izvajanju nalog iz naročila.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. dispozicija

Ponderiranje

60
40

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:
6. 5. 2007 do 24. ure.
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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim
pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo zakoniti zastopniki
ponudnika.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Ministrstvo za gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: gp.mg@gov.si, tel.
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01/400-33-11, faks 01/478-32-62, internetni
naslov: www.mg.gov.si.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
gospodarstvo, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mg@gov.si, tel.
01/400-33-11, faks 01/478-32-62, internetni
naslov: www.mg.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo
Št. 6/35-3219/1-07
Ob-8577/07
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).
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: vzdrževanje paketnega usmerjevalnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Maribor.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje paketnega usmerjevalnika v
Poštnem logističnem centru Maribor.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50000000.
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: vzdrževanje paketnega usmerjevalnika v PLC
Maribor za obdobje dveh let.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.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.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena za telefonsko
podporo in diagnozo na daljavo
2. cena za letni preventivni
pregled

60
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 17/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 dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
nemški, slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 20. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 10. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-8691/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali katerikoli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava idejnega projekta za obvoznico Škofljica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0215 cesta
G2-106 Ljublajna–Škofljica, odsek 0260
cesta G2-106 Škofljica, odsek 0261 cesta
G2-106 Škofljica–Rašica.
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II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava idejnega projekta za obvoznico
Škofljica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
75112100.
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 idejnega projekta za obvoznico Škofljica.
Ocenjena vrednost brez DDV: 372.083,33
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
210 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene.
DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju
zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v
višini dvakratne vrednosti del (brez DDV),
ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
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(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
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).
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:
14. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 5.
2007 ob 13. uri, Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8708/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Komunala lzola d.o.o.,
Industrijska cesta 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 00386/05/663-49-50, v roke: Drago Turk,
e-pošta: drago.turk@komunala-izola.si, faks
00386/05/663-49-49.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– okolje,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova talne signalizacije na občinskih cestah v Občini Izola, ostala vzdrževalna in nepredvidena dela.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Glavni kraj izvedbe: območje Občine
Izola.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talne signalizacije na občinskih
cestah, ostala vzdrževalna in nepredvidena dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50200000.
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: 77.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke za resnost ponudbe.
Garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: proračun Občine Izola.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjave
priložene razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjave
priložene razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacije ali za dostop do dokumentacije:
4. 5. 2007 do 12. ure.
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 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 9. uri, Javno podjetje Komunala
Izola d.o.o.
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: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Javno podjetje Komunala Izola d.o.o.

Št. 110-1/07
Ob-8823/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba rednih in glavnih pregledov
objektov na AC do leta 2011.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na cestah v upravljanju DARS d.d.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba glavnih in rednih pregledov objektov na cestah v upravljanju DARS d.d. do
leta 2011.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74313145.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Redni pregledi
1) Kratek opis: redni pregledi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74313145.
3) Količina ali obseg: redni pregledi
objekta morajo zajeti celovit vizualni pregled vseh delov objekta. Vizualni pregled
se izvaja glede na dostopnost na različne
načine. V glavnem dostopnost konstrukcij
ni problematična. Pri visokih in nedostopnih
objektih pa se pregled izvaja s pomočjo daljnogleda. Dostop se zagotovi peš, z uporabo
vgrajene opreme (vrata, stopnice) če obstaja, pri širokih rekah pa s čolnom. Zagotovljena mora biti ustrezna vidljivost. V predelih
konstrukcije, kjer ni svetlobe je potrebno
uporabiti električne svetilke. Načelno morajo biti pregledani vsi deli konstrukcije, razen
temeljev ipd., kateri so zasuti. Fotografirajo
se vsa ležišča, dilatacije in poškodbe, le
manjše, ki se ponavljajo, pa se lahko samo
popišejo. Ločiti je konstrukcijske razpoke od
poškodb zaradi vpliva okolja, premakanja,
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zmrzali itd. Poleg tega je potrebno izvesti
eno fotografijo od strani (stranski pogled) in
eno fotografijo v smeri vožnje preko objekta, da se nesporno določi identiteta objekta.
Za objekte s kovinskimi ali gumenimi dilatacijami in ležišči, ki so v garanciji, je potrebno izpolniti obrazce za pregled dilatacij
in ležišč. Najmanj 14 dni pred predvidenim
pregledovanjem objektov, mora izvajalec o
tem obvestiti pristojno PE (poslovno enoto
DARS). Za objekte, ki so v garanciji (10 let),
mora izvajalec o predvidenih datumih obvestiti tudi pogodbene izvajalce objektov, da
jim bo omogočena prisotnost pri pregledih.
Pri prvem pregledu po izgradnji je potrebno
izdelati nivelman vgrajenih reperjev in ga
primerjati z izhodiščnim.
Ocenjeni stroški brez DDV: 423.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
1. 11. 2011.
Sklop št. 2
Naslov: Glavni pregledi
1) Kratek opis: glavni pregledi.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74313145.
3) Količina ali obseg: poleg vseh aktivnosti, ki so naštete v tč. 2.0 za redne preglede,
je pri glavnih pregledih objektov potrebno
pregledati vse dele konstrukcije na otip in
preizkus s kladivom, kar pomeni, da mora
biti omogočen osebni dostop pregledovalca do vseh delov objekta, da se omogoči
zahtevani preizkus. Pri visokih in nedostopnih objektih pa se pregled izvaja s pomočjo specialnega vozila za preglede objektov.
V predelih konstrukcije, kjer ni svetlobe je
potrebno uporabiti električne svetilke. Pregledani morajo biti vsi deli konstrukcije, razen npr. temeljev ipd., kateri so zasuti. Za
objekte, ki so bili zgrajeni ali sanirani po letu
1995 je potrebno izdelati nivelman vgrajenih
reperjev in meritev vpisati v zbirni zapisnik
posameznega objekta.
Ocenjeni stroški brez DDV: 476.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
1. 11. 2011.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1.1. izvedba glavnih in rednih pregledov
objektov na cestah v upravljanju DARS d.d.
do leta 2011, in sicer:
– sklopi 1: redni pregledi
– sklop 2: glavni pregledi.
Ocenjena vrednost brez DDV: 899.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 1. 11. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini za sklop 1: 15.228 EUR in sklop
2: 14.280 EUR, z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 300.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 40.000 EUR za vsa razpisana dela, oziroma 18.800 EUR za sklop
1 in 21.200 EUR za sklop 2.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela, za dela: pregledi objektov (mostov, viaduktov, nadvozov in
predorov) ali izdelava ekspertnih poročil o
stanju objektov – detajlni pregledi ali kon-
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trola kvalitete materialov in gradenj pri vsaj
dveh javnih naročilih, vsako v vrednosti ne
manjši od 22.000 EUR, na avtocestah, hitrih
cestah ali glavnih cestah. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam
glavne izvajalčeve opreme, predlagane za
izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene
in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. V primeru,
da ponudnik na razpisanem javnem naročilu
ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal sam in da nima
podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano
javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora
priložiti seznam pod izvajalcev.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000042.
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. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 42 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., s pripisom »za
razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz
držav EU so oproščeni DDV, zato plačajo
ceno brez DDV, ki znaša 35 EUR. Kupci
razpisne dokumentacije iz EU, so dolžni
pooblastiti prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče podpisati izjave o prevzemu
razpisne dokumentacije, je kupec dolžan
plačati razpisno dokumentacijo v znesku,
ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 8.30.
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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8828/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: posodobitev povezav obstoječih
cestno-vremenskih postaj Boschung Mecatronic AG.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacije cestno-vremenskih postaj PE Vransko: viadukt Črni
Mlinar, viadukt Ločica, viadukt Savinja PE
Slov. Konjice: viadukt Žepina, viadukt Slatina, viadukt Skedenj III, viadukt Vrhole PE
Maribor: viadukt Kresnica PE Postojna: viadukt Bandera, viadukt Ivanjeselo, viadukt
Ravbarkomanda, viadukt Goli Vrh PE Hrušica: most Sava, viadukt Moste, viadukt Podmežakla II PE Ljubljana: viadukt Tržiška Bistrica, viadukt Rupovščica, viadukt Reber,
viadukt Malence, most Sava-Brod.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
posodobitev povezav obstoječih cestnovremenskih postaj Boschung Mecatronic
AG.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50230000.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obstoječi prenos podatkov od CVP do
nadzornih računalnikov v avtocestno vzdrževalno bazo je izveden preko modemov na
paricah kabla klica v sili.
Za prehod na optiko je potrebno poiskati
najbližjo spojko magistralnega optičnega kabla. V obstoječih omaricah ni dovolj prostora
za dodatno opremo, zato bi bila potrebna
dodatna omarica. Zaradi boljše funkcionalnosti je potrebno vso obstoječo (omarice
podjetja TAMES) in novo vgrajeno opremo
namestiti v skupno omaro, ki mora biti dimenzij min. 900 x 700 x 250 mm, iz materiala INOX A2, barva RAL 7035. V omarico
se vgradi vsa pasivna in aktivna komunikacijska oprema.
Prvi in drugi priključek na delilniku sta
vlakni 39 in 40 iz prihajajoče smeri, tretji in
četrti priključek na delilniku sta vlakni 39 in
40 v odhajajoči smeri. Od spojke do CVP se
položi optični 12-vlakenski kabel po zahtevah DARS. Na delilniku se spoji vsa vlakna,
v spojki pa samo 2x39 in 2x40 vlakno.
Obstoječi modem se odstrani. Nova
aktivna oprema bo sestavljena iz serijskega/LAN vmesnika (Ethernet/RS232), ki bo
imel svojo IP številko in mrežnega stikala L 2, ki mora imeti dva SC mono mode
priključka 100BaseFX za optiko in tri UTP
10/100BaseTX priključke, imeti priključek
za napajanje, ki gaje potrebno priključiti na
brezprekinitveni napajalni vir CVP postaje.
IP številko za posamezno postajo določi
služba za telekomunikacije družbe DARS.
V nadzornem centru je v primeru, da še
ni mrežnega stikala za prenos podatkov iz
CVP, potrebno zagotoviti eno mrežno stikalo L 3, ki mora imeti dva SC mono mode
priključka 100BaseFX za optiko in tri UTP
10/100BaseTX priključke in 230V omrežni
vir napajanja. Prav tako je potrebno zagotoviti ustrezno LAN/Serijsko pretvorbo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 165.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5.940 EUR in veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj

Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere je
razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 198.000 EUR za vsa razpisana dela
in da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora
podpisati izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 198.000 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za
pridobivanje informacij od bank ponudnika
z navedbo bank ponudnika v času izvajanja
javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela, – za postavitev
oziroma nadgradnja sistema telekomunikacijske opreme pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 198.000 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti
ne manjši od 99.000 EUR, in
– vsaj tri istovrstna dela, ki vsebujejo
montažo optične komunikacijske opreme
in optičnih linij (poznavanje protokolov za
komunikacije preko komutirane linije (klicna
linija), stalnih linij in optičnih linij). Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, kijih navaja v seznamu, daje dela po
Pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme, (stroji, vozila in naprave)predlagane za izvedbo del
po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo del in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene
in strokovne kvalifikacije za kadre, predvi-
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dene za izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja projekta mora imeti naslednje
kvalifikacije:
– univerzitetno izobrazbo elektro ali računalniške smeri,
– 10 let delovnih izkušenj.
V zadnjih treh letih vodja vsaj 3 projektov
s področja:
i. Konfiguriranja, vzdrževanja in programiranja meteoroloških postaj različnih pro
izvajalcev ali
ii. Izdelave programske opreme za komunikacije v avtomatskih merilnih mestih
Enake pogoje kot odgovorni vodja del
mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo Izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu
pogodbe.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal
s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod
izvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000074.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije::
18. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8832/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: izdelava PZR in PZI projektne dokumentacije za oštevilčenje priključkov in
razcepov in zamenjava obstoječe kažipotne
signalizacije zaradi uskladitve z elaboratom
vodenja prometa na AC in HC v RS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe:
1. avtocesta A1 Šentilj–Pesnica in Maribor (Ptujska cesta) – Ljubljana (razcep Zadobrova) in hitra cesta H2 Pesnica–Maribor
(Ptujska cesta),
2. avtocesta A1 Ljubljana (razcep Kožarje) – razcep Srmin,
3. avtocesta A2 Ljubljana (razcep Malence) – Pluska, Hrastje–Lešnica in Kronovo–meja Obrežje,
4. avtocesta A3 Razcep Gabrk-meja Fernetiči in hitra cesta H5 Meja Škofije–Koper
(Slavček),
5. hitra cesta H4 Vipava–Meja Vrtojba.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
1.1. izdelava PZI in PZR projektne dokumentacije za oštevilčenje priključkov
in razcepov in zamenjavo obstoječe kažipotne signalizacije zaradi uskladitve z
elaboratom vodenja prometa na AC in HC
v Republiki Sloveniji.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232250.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Projekt oštevilčenja izvozov ter poenotenja prometne signalizacije za vodenje prometa mora obravnavati naslednje odseke
(sklope) avtocest in hitrih cest:
1. avtocesta A1 Šentilj–Pesnica in Maribor (Ptujska cesta)–Ljubljana (razcep Zadobrova) in hitra cesta H2 Pesnica–Maribor
(Ptujska cesta),
2. avtocesta A1 Ljubljana (razcep Kožarje)–razcep Srmin,
3. avtocesta A2 Ljubljana (razcep Malence)–Pluska, Hrastje–Lešnica in Kronovo–meja Obrežje,
4. avtocesta A3 Razcep Gabrk–meja
Fernetiči in hitra cesta H5 Meja Škofije–Koper (Slavček),
5. hitra cesta H4 Vipava–Meja Vrtojba,
Ocenjena vrednost brez DDV: 139.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5.004 EUR in veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
IIl.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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
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Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 166.800 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 166.800 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za izdelavo PGD ali PZI projektne
dokumentacije za avtoceste ali hitre ceste
v vrednosti ne manjši od 300.000 EUR, pri
katerem je sestavni del projektne dokumentacije projekt PGD ali PZI prometne opreme
in signalizacije za avtoceste ali hitre ceste.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve računalniške
opreme, predlagane za izdelavo projektne
dokumentacije, po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti računalniške opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za izdelavo
projektne dokumentacije, kjer je potrebno
navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del
po pogodbi.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000105.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 30 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav
EU so oproščeni DDV, zato plačajo ceno
brez DDV, ki znaša 25 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8833/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.

III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, internetni naslov:
www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zajem podatkov z lidar tehnologijo in
izdelava geodetskih podlag za DLN za NC
Jeprca–Stanežiče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: NC Jeprca–Stanežiče.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zajem podatkov z lidar tehnologijo in izdelava geodetskih podlag za DLN za NC
Jeprca–Stanežiče.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74275000.
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: zajem
podatkov z lidar tehnologijo in izdelava geodetskih podlag za DLN za NC Jeprca–Stanežiče.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000
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: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 5.400 EUR z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1, 2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
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postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 180.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 180.000 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih treh letih uspešne izkušnje kot glavni
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) na eni ali več pogodbah za
dela, kot sledi:
– zajem podatkov z LIDAR tehnologijo
na področju, velikem najmanj 2000 ha in
– izdelava ortofota, topografskih načrtov
1:1000 na področju, velikem najmanj 2000
ha in
– izvedba zajema oziroma reambulacije
DTK5 na področju, velikem najmanj 2000
ha.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
da je dela po pogodbi opravil pravilno in
pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo
o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor
kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja projekta mora imeti naslednje
kvalifikacije:

– univ. dipl. inž. geod.,
– odgovorni geodet vpisan v imenik geodetov pri IZS,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj.
Enake pogoje kot odgovorni vodja del
mora izpolnjevati tudi oseba, ki jo Izvajalec določi za svojega zastopnika v vzorcu
pogodbe.
Delovna skupina mora vključevati:
– najmanj 3 univ. dipl. inž. geod. (vključno z odgovornim vodjem projekta),
– najmanj 2 terenski ekipi (vsako mora
voditi geodet vpisan v imenik geodetov pri
IZS).
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000124.
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. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 33,33 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do 8.30.
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: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8836/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava IP, PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije za izpostavo Ptuj na
AC odseku Slivnica–Draženci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: Ptuj na AC odseku
Slivnica–Draženci.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava IP, PGD, PZI in PZR projektne
dokumentacije za izpostavo Ptuj na AC
odseku Slivnica–Draženci.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74232000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izdelava IP, PGD, PZI in PZR projektne dokumentacije za izpostavo Ptuj na AC odseku
Slivnica–Draženci.
Ocenjena vrednost brez DDV: 76.250
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 2.745 EUR in veljavnostjo najmanj 142

Stran

2194 /

Št.

29 / 30. 3. 2007

dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz Javnih sredstev Republike
Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere je
razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 91.500 EUR za vsa razpisana dela
in da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora
podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja. Izjava banke o možnosti najetja
kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 91.500 EUR za vsa
razpisana Dela. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vr-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih
treh letih uspešne izkušnje kot glavni Izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint
Venture) za istovrstna dela: izdelava IDP,
PGD, PZI in PZR za industrijsko ali poslovno
visokogradnjo pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 91.500 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti
ne manjši od 45.750 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, daje dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve računalniške
opreme, predlagane za izdelavo projektne
dokumentacije po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti računalniške opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izdelavo projektne dokumentacije, kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. V primeru, da ponudnik
na razpisanem javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo,
da bo dela izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti
seznam podizvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000654.
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. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje

inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-8837/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: spremljanje stanja geotehničnih
objektov na obstoječi AC mreži v Republiki
Sloveniji za obdobje 5 let (od leta 2007 do
leta 2011).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na obstoječi AC
mreži v Republiki Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
spremljanje stanja geotehničnih objektov na obstoječi AC mreži v Republiki
Sloveniji za obdobje 5 let (od leta 2007
do leta 2011).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74275000.
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: spremljanje stanja geotehničnih objektov na ob-
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stoječi AC mreži v Republiki Sloveniji za
obdobje 5 let (od leta 2007 do leta 2011).
Ocenjena vrednost brez DDV: 860.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 9. 2011.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 30.960 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz Javnih sredstev Republike
Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik priloži bonitetno informacijo iz katere je
razvidno, da ima povprečni letni promet v
zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje
posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 91.500 EUR za vsa razpisana dela
in da ponudnik ni imel blokiranega računa v
obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora
podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima
plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja. Izjava banke o možnosti najetja
kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 80.000 EUR za vsa

razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi
predložiti pooblastilo ponudnika naročniku
za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja
pogodbe za izvedbo razpisanih del.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih treh letih uspešne izkušnje kot glavni
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za istovrstna dela, za dela:
geotehnične meritve in geotehnične analize
rezultatov meritev ter geodetske meritve visoke natančnosti za geotehnične namene
vključno z analizami pri vsaj enem javnem
naročilu,. Ponudnik mora seznamu priložiti
potrdila naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje dela po pogodbi opravil pravilno
in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve
računalniške opreme, predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti
računalniške opreme (podrobnejši opis je
razviden iz Poglavja 1 – Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe).
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo del, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre,
predvidene za izvajanje del po pogodbi.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2006/000676.
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. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V pri-
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meru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 430-181/2007/3
Ob-8842/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in 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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za vzpostavitev in
vzdrževanje redundantnih omrežnih priključkov navideznega zasebnega omrežja (VPN) med lokacijami enot Policije, št.
430-181/2007.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 5.
Glavni kraj izvedbe: lokacije izvedbe storitev so na območju lokacij enot Policije v
Republiki Sloveniji.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet javnega razpisa je izvajanje
storitev vzpostavitve in vzdrževanja redundantnih omrežnih priključkov navideznega zasebnega omrežja (VPN) – Virtual Private Network, med lokacijami enot
Policije.
Zaradi potreb naročnika po vzpostavitvi
rezervnih širokopasovnih povezav že obstoječim povezavam (za katere ima naročnik
sklenjeno pogodbo o vzpostavitvi in vzdrževanju navideznega zasebnega omrežja
s podjetjem Telekom d.d.), mora biti telekomunikacijska infrastruktura do priključnih
točk po predmetnem javnem razpisu fizično
ločena od omrežja Telekoma d.d.
Predmet javnega razpisa je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
64.20.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Seznam lokacij s podatki o vrsti in kapaciteti posameznih omrežnih priključnih točk
ter ostali podatki v zvezi s količino oziroma
obsegom storitev so podani v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 866.666,67
EUR.
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: 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 odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan
od dneva uradnega prejema računa. Račun
izstavi ponudnik – izvajalec po vzpostavitvi
priključka ter mesečno za naročnino do 15.
v mesecu za pretekli koledarski mesec.
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 naročilu. 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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega transakcijskega
računa,
Izjavo o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– 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 ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi
tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-181/2007.
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:
14. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Način plačila:
Pogoji in način plačila: s plačilnim
nalogom,
številka
računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43018107, 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: 15. 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: 16. 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/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Opomba pod točko II.2.1): Ocenjena vrednost 866.666,67 EUR brez DDV je ocenjena vrednot naročila za 48-mesečno obdobje.
Opomba pod točko II.3): Podatek o trajanju naročila je naveden glede na 48-mesečno obdobje, na katero se nanaša ocenjena
vrednost iz točke II.2.1), sicer bo pogodba
sklenjena za nedoločen čas, s 6-mesečnim
odpovednim rokom. Rok izvedbe za vzpostavitev priključnih točk iz seznama lokacij iz
razpisne dokumentacije ne sme biti daljši od
60 dni od sklenitve pogodbe. Rok izvedbe
za dodatne vzpostavitve priključnih točk ne
sme biti daljši od 14 dni od datuma uradnega pisnega naročila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Opomba pod točkama III.2.1) in III.2.2):
Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna
ustrezna dokazila pristojnih institucij. Če se
v državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži
zapriseženo izjavo prič ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava mora biti podana
pred pravosodnim ali upravnim organom,
notarjem ali pristojnim organom poklicnih
ali gospodarskih subjektov v državi, v kateri
ima ponudnik svoj sedež.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-8515/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija, Ministrstvo za zunanje zadeve, v roke: Mitja Bensa, Prešernova 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/478-20-00, faks 00386/1/478-23-40,
elektronska pošta: info.mzz@gov.si.
Internetni naslov: www.mzz.gov.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:
30216100.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPA: 30.02.16.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 025/2006-MZZ.
II.5) Kratek opis: nabava in garancijsko
vzdrževanje čitalcev prstnih odtisov (za
potrebe izdajanja vizumov na diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije po svetu).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 420.630,95 EUR (100,800.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 025/2006-MZZ: Cifra d.o.o.,
Stegne 21c, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/511-34-50, faks 00386/1/511-15-90,

elektronska pošta: info@cifra.si, internetni
naslov: http://www.cifra.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): cena 357.000
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 025/2006-MZZ.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila
8. 12. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem
naročilu treba objaviti v UL: da; 2006/S
200-212551 z dne 19. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Javno naročilo (razen DDV) se financira
iz Schengenskega vira: 35. člen Akta o pogojih pristopa novih članic (Uradni list EU
št. 236/2005 z dne 23. 9. 2003): vzpostavitev evropskega vizumskega informacijskega
sistema – nadzor zunanje meje (Implementation European Visa Information System of
External Border Control).
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 19. 3. 2007.
Ministrstvo za zunanje zadeve
Št. 40305-0356/2003
Ob-8518/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Grosuplje, Taborska cesta 2, 1290
Grosuplje, Slovenija, tel. +386/1/788-87-69,
e-pošta: obcina-grosuplje@ob.grosuplje.si,
faks +386/1/788-87-64.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja naročila blaga po odprtem
postopku za dobavo električne energije za
potrebe Občine Grosuplje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: območje Občine
Grosuplje.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za potrebe
Občine Grosuplje za obdobje treh let.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 301.852,44 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: 40305-0356/2003.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 234-250346
z dne 8. 12. 2006.
Št. naročila: 06/004
Naslov: dobava električne energije
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektro
Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Slovenska cesta 58,
1516 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-43-27,
01/430-69-15.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
301.852,44 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, tel.
386/1/234-28-00, faks 386/1/234-28-40.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2007.
Občina Grosuplje
Št. 430-31/2006-30
Ob-8641/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub
ljana, 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.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS_184/2004 – OMP, II. faza;
meso in mesni izdelki.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: po Sloveniji.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.00.00-2, glavni besednjak, dodatni
predmeti: 15.13.00.00-8.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 724.420 EUR brez 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS_184/2004
– OMP; II. faza.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: _MORS_184/2004 – OMP;
II. faza
Naslov: meso in mesni izdelki: I. sklop:
sveže meso – 1. sk. lokacij
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, 1275 Šmartno,
Slovenija, e-pošta: mdaular@ihan.si, tel.
+386/1/898-75-85, faks +386/1/898-75-84.
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V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
158.750 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: MORS_184/2004 – OMP;
II. faza
Naslov: meso in mesni izdelki: I. sklop:
sveže meso – 2., 3., 4., 5. in 6. sk. lokacij,
ter II. sklop: mesni izdelki
V.6) Datum oddaje naročila: 22. 2.
2007.
V.7) Število prejetih ponudb: 5.
V.8) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Celjske
mesnine d.d., Cesta v Trnovlje 17, 3000 Celje, Slovenija, e-pošta: jelka.rihter@celjskemesnine.si, tel. +386/3/425-52-92, faks
+386/3/425-52-50.
V.9) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
565.670 EUR brez DDV.
V.10) 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:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo

Gradnje
Št. 146/07
Ob-8519/07
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.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 – I. faza: Rušitve,
gradbena jama, podbetoniranje odrskega
stolpa, varovanje gradbene jame.
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.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dozidava in adaptacija zgradbe SNG
Opera in balet Ljubljana – I. faza: rušitvena dela, izkop gradbene jame, podbetoniranje odrskega stolpa, varovanje
gradbene jame, spremljajoča elektro instalacijska dela.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000, dopolnilni besednjak: dozidava in adaptacija zgradbe (visoke gradnje),
dodatni predmet(-i): 45110000, 45250000,
dopolnilni besednjak: I. faza: rušitve, zemeljska dela, betonska dela, varovanje gradbene jame in objektov.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.2.1)
Skupna
končna
vrednost
naročil(a): 3,505.862 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
S pogajanji brez predhodnega javnega
razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
j) Vse ponudbe, predložene na podlagi
odprtega postopka so bile nepravilne ali nesprejemljive. Na pogajanja so bili povabljeni
samo tisti ponudniki, ki so izpolnjevali merila
za ugotavljanje usposobljenosti.
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: 135/2006.
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, dne
4. 3. 2006.
Druge prejšnje objave: Ur. l. RS, št. 112
z dne 3. 11. 2006, Ob-30330/06 in UL EU,
št. 2006/S 206-219220, dne 27. 10. 2006,
popravek v Ur. l. RS, št. 5 z dne 19. 1. 2007,
Ob-298/07.
Št. naročila: 135/2006
Naslov: Ministrstvo za kulturo RS, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
V.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SCT d.d.,
Ljubljana, kot poslovodeči v skupni ponudbi
z Vegrad d.d. Velenje: SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska cesta 56, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: sct@sct.si, tel. 01/434-52-04,
internetni naslov: http://www.sct.si, faks
01/434-52-80.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 2,253.600 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
3,505.862 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednosti 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 skupnosti: ne.
VI.3.1) 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.3.3) 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:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za kulturo

Storitve
Št. 430-31/2007/22
Ob-8517/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje
zadeve, po pooblastilu organa v sestavi – Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slo-

venija, kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Babnik, tel. ++386/1/428-50-71, e-pošta: karmen.
babnik@gov.si, faks ++386/1/428-48-94.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: oddaja javnega naročila storitev
po postopku s pogajanji brez predhodne
objave za zavarovanje oseb in premoženja
(vozil), št. 430-31/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: MNZ, Štefanova 2,
Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
zavarovanje oseb in premoženja (vozil).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 116.202,24 EUR, DDV se ne obračuna, 27. člen ZDDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-31/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: Zavarovanje oseb in premoženja (vozil).
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adriatic
Slovenica Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3A, 6503 Koper, Slovenija, e-pošta: sandi.oblak@adriatic.slovenica.si, tel.
+386/5/664-31-08, faks +386/5/664-34-02.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 116.202,24 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
116.202,24 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 meseca.
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: naročnik je v
skladu s 3. točko prvega odstavka 29. člena
ZJN-2 povabil ponudnika Adriatic Slovenico,
zavarovalno družbo d.d., Ljubljanska cesta
3a, Koper, da poda svojo ponudbo za predmetno javno naročilo.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
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VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče
dobiti informacije o vlaganju pritožb: RS,
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: karmen.babnik@gov.si, tel. ++386/1/428-50-71,
faks ++386/1/428-48-94.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
16. 3. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve, po
pooblastilu organa v sestavi – Policije
Ob-8529/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije, Kolodvorska ulica 15, 1518 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Jana Šušteršič-Kobal, tel.
00386/1/474-56-61, faks +386/1/474-52-12,
v roke: Jana Šušteršič-Kobal, e-pošta: natasa.polanc@zpiz.si.
Internetni
naslov
naročnika:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje varovanja poslovnih prostorov ZPIZ in ZZZS OE Maribor in OE Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe:
1. ZPIZ, Ljubljana, Kolodvorska ulica 15,
Trg OF 12 in 13, Linhartova 51, Štefanova
5, Masarykova17;
2. ZPIZ OE Koper, Pristaniška ulica 12;
3. ZPIZ OE Murska Sobota, Kocljeva
12d;
4. ZPIZ in ZZZS OE Celje, Gregorčičeva
5/a in ZPIZ, Trg celjskih knezov 6;
5. ZPIZ in ZZZS OE Maribor, Sodna ulica 15;
6. ZPIZ OE Ravne na Koroškem, Izpostava Velenje,Prešernova 7a;
7. ZPIZ OE Kranj, Stara cesta 11;
8. OE Nova Gorica, Kidričeva 13;
9. ZPIZ OE Novo mesto, Novi trg 9;
10. ZPIZ OE Ljubljana, Izpostava Trbovlje, Sallaumines 2;
11. ZPIZ OE Kranj, Izpostava Jesenice,
Ulica Maršala Tita 73.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
tehnično in fizično varovanje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74610000; glavni besednjak, dopolnilni predmet(-i): 74613000, 74611000 .
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 574.371,72 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-23/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 074- 077735
z dne 15. 4. 2006.
Št. naročila: 961-23/2006

Naslov: Varovanje na lokacijah Ravne
na Koroškem, Nova Gorica, Novo mesto,
Trbovlje, Jesenice
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: G7
Družba za varovanje d.o.o., Špruha 33, 1236
Trzin, Slovenija, e-pošta: simon.breceljnik@
g-7.si,
tel.
+386/1/588-55-20,
faks
+386/1/588-55-01,
internetni
naslov:
www.g-7.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 735.052,58 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
60.772,66 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 961-23/2006
Naslov: Varovanje na lokacijah v Ljubljani, Murski Soboti, Kranju
V.1) Datum oddaje naročila: 18. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3)
Ime
in
naslov
gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Varnost Maribor d.d.,
Kraljeviča Marka ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija, tel. +386/1/519-71-07, e-pošta: silvo.harter@varnost.si, tel. +386/1/519-71-07,
internetni naslov: www.varnost.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 735.052,58 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
382.400,23 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 961-23/2006
Naslov: Varovanje na lokaciji Celje (ZPIZ
in ZZZS)
V.1) Datum oddaje naročila: 31. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Prosignal d.o.o., Kersnikova 19, 3000 Celje,
Slovenija, tel. +386/3/425-75-11, e-pošta:
darko@prosignal.si, tel. +386/3/425-75-25,
internetni naslov: www.prosignal.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 735.052,58 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
55.833,75 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 961-23/2006
Naslov: Varovanje na lokaciji Maribor
(ZPIZ in ZZZS)
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Protect
Infra d.o.o., Partizanska c. 36, 2000 Maribor,
Slovenija, e-pošta: tajnistvo@protect.si, tel.
+386/2/234-99-05, faks +386/2/234-99-19,
internetni naslov: www.protect.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 735.052,58 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
73.712,60 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 961-23/2006
Naslov: Varovanje na lokaciji Koper
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 1. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Atran
d.o.o., Koper, Obrtniška ul. 7, 6000 Koper, Slovenija, e-pošta: rok.kristan@rival-vts.si, tel.
+386/1/520-71-50, faks +386/1/520-71-68.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 735.052,58 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
1.652,48 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 leta.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Postopek oddaje javnega naročila je bil
začet v letu 2006, upoštevajoč 101. člen
ZJN-1.(I B storitve).
Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 21. 4.
2006.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
19. 3. 2007.
Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 00701-03/2007
Ob-8631/07
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.
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: študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo ceste – Tretja
razvojna os (južni del).
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: hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo ceste – Tretja razvojna os (južni del).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74131500.
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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): 407.611,42 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 218-234126
z dne 16. 11. 2006.
Št. naročila: A-203
Naslov: Študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo ceste – Tretja
razvojna os (južni del).
V.1) Datum oddaje naročila: 7. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: ACER
Novo mesto d.o.o., Šentjernejska cesta 43,
8000 Novo mesto, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 485.729,59 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
407.611,42 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-8632/07
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.
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo ceste – Tretja
razvojna os (osrednji del).
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: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo ceste – Tretja razvojna os (osrednji del).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74131500.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 574.611,92 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 218-234128
z dne 16. 11. 2006.
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Št. naročila: A-204
Naslov: Študija variant s predlogom najustreznejše variante za gradnjo ceste – Tretja
razvojna os (osrednji del)
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Razvojni
center Planiranje d.o.o., Ulica XIV. divizije
14, 3000 Celje, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 676.014,02 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
574.611,92 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-8633/07
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.
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: izdelava okoljskega poročila – Tretja
razvojna os (južni del).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: hitre, glavne in regionalne ceste.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava okoljskega poročila – Tretja razvojna os (južni del).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112730.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 123.242,70 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 218- 234127
z dne 16. 11. 2006.
Št. naročila: A-205
Naslov: Izdelava okoljskega poročila –
Tretja razvojna os (južni del)
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OIKOS
svetovanje za razvoj d.o.o., Jarška cesta 30,
1230 Domžale.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 150.225,34 EUR z 20% DDV.

Skupna končna vrednost naročila:
123.242,70 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-8634/07
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.
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: izdelava gradb.-tehn. dela študije
variant za gradnjo drž. c. R1-210/1111 Gorenja vas–Trebija, 1112 Trebija–Sovodenj,
1113 Sovodenj–Cerkno.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1111 cesta
R1-210 Gorenja vas–Trebija, 1112 Trebija–
Sovodenj, odsek 1113 cesta R1-210 Sovodenj–Cerkno.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava gradb.-tehn. dela študije variant
za gradnjo drž. c. R1-210/1111 Gorenja
vas–Trebija, 1112 Trebija–Sovodenj, 1113
Sovodenj–Cerkno.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74131500.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 134.201,30 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 217-233054
z dne 15. 11. 2006.
Št. naročila: A-198
Naslov: Izdelava gradb.-tehn. dela študije variant za gradnjo drž. c. R1-210/1111
Gorenja vas–Trebija, 1112 Trebija–Sovodenj, 1113 Sovodenj–Cerkno
V.1) Datum oddaje naročila: 5. 2. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 225.338 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
134.201,30 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 00701-03/2007
Ob-8635/07
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.
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: izdelava okoljskega poročila – Tretja
razvojna os (osrednji del).
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: hitre, glavne in regionalne ceste v RS.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava okoljskega poročila – Tretja razvojna os (osrednji del).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112730.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 170.370,89 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 217-233077
z dne 15. 11. 2006.
Št. naročila: A-206
Naslov: Izdelava okoljskega poročila –
Tretja razvojna os (osrednji del)
V.1) Datum oddaje naročila: 19. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: OIKOS
svetovanje za razvoj d.o.o., Jarška cesta 30,
1230 Domžale, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 205.307,96 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
170.379,89 EUR z 20% DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
22. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8661/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Kapitalska družba, d.d.,
Dunajska cesta 119, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/474-67-00, e-pošta:
jnvv.trzenje@kapitalska-druzba.si,
faks
+386/1/474-67-47.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kapitalska-druzba.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo: delniška družba v lasti države.

Št.

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje trženjskih aktivnosti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 13.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje trženjskih aktivnosti Kapitalske
družbe, d.d. in skladov, ki jih upravlja, v
letih 2007 in 2008.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74410000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 197,302.000 SIT brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

Ponderiranje

1. celovitost ponudbe
2. ustreznost priprave strategije
3. cena izvedbe storitev
4. reference celovitih projektov
5. usposobljenost projektne
skupine

20
20
40
10
10

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo
je določil naročnik: KAD/JNVV-15/2006-17.

29 / 30. 3. 2007 /

Stran

2201

IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: KAD/JNVV-15/2006
Naslov: Izvajanje trženjskih aktivnosti
Kapitalske družbe, d.d. in skladov, ki jih
upravlja, v letih 2007 in 2008
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Pristop
d.o.o., Trubarjeva 79, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 200,000.000 SIT brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
197,302.000 SIT brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 2 leti.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Kapitalska družba, d.d.

Ob-8889/07

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/36-1990/3-07

Ob-8637/07

Podaljšanje roka
V javnem razpisu za dobavo letne službene obleke za leto 2007, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, objavljeni
v Uradnem listu RS, št. 21 z dne 9. 3. 2007,
Ob-6396/07, se podaljša rok za oddajo in
odpiranje ponudb, in sicer:
Oddaja ponudb: 11. 4. 2007 do 11. ure.
Odpiranje ponudb: 11. 4. 2007 ob
12. uri.
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-8546/07
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3.
2007, Ob-7203/07, je bil objavljen razpis za
zobozdravstvene stole za Osnovno zdrav
stvo Gorenjske.
Spreminjamo uro javnega odpiranja, in
sicer bo isti dan ob 12.30.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

Popravek
V javnem razpisu za dobavo vozil, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26 z dne
23. 3. 2007, Ob-7449/07, po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi, se dopolni
točka II.3) z besedilom:
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Razpisno dokumentacijo lahko ponudnik
dvigne od dneva objave javnega razpisa, v
prostorih Zavoda Hrastovec-Trate, Hrastovec 22, 2230 Lenart – nabavna služba, vsak
delovni dan od 9. do 12. ure.
Ponudnik naroči razpisno dokumentacijo
pisno na naslov naročnika ali po faksu na
št. 00386-(0)2-729-35-66. V zahtevku ponudnik navede svojo identifikacijsko št. za
DDV ter priloži dokazilo o vplačilu zneska
20,00 EUR, ki ga je ponudnik nakazal na
TRR naročnika št. 01100-6030300592 pri
Upravi RS za javna plačila Slovenska Bistrica, sklic: 734; Dobava vozil.
Zavod Hrastovec-Trate
Ob-8521/07
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
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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 traktorja s priključki.
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:
3 mesece 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
5% 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% pogodbene vrednosti pogodbe.
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.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
22. 3. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št.260-1/07-4
Ob-8524/07
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.
Ponudniki 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.
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 »najem naprave za preiskave
z magnetno resonanco«.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Splošna bolnišnica »Dr. Franca Derganca« Nova Gorica, Ul. Padlih borcev 13/a,
5290 Šempeter pri Gorici.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je najem mobilne
naprave, jakosti 1,5 T, za izvajanje preiskav z magnetno resonanco, in sicer za
33 dni najema, vendar najdalj za obdobje
do 31. 12. 2007. Tehnično in medicinsko
osebje za izvajanje preiskav zagotovi naročnik.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: plačilo v 15 dneh od dneva
prejema računa, ki ga ponudnik izstavi za
vsak mesec najema posebej, in sicer do 8. v
tekočem mesecu za najeme v predhodnem
mesecu.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izpolnjevanje zakonskih pogojev iz prvega odstavka 42. člena ter šestega odstavka
44. člena ZJN-2.
Ponudnik 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:

Ponudnik zagotavlja, da mu v preteklih
petih letih na kateri koli način ni bila dokazana huda strokovna napaka, na področju, ki
je povezano z njegovim poslovanjem;
– plačilo v 15 dneh od dneva prejema računa, ki ga ponudnik izstavi za vsak mesec
najema posebej, in sicer do 8. v tekočem
mesecu za najeme v predhodnem mesecu.
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: 26. 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.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 10. uri; sedež naročnika – sejna
soba upravne službe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo naročniku s pisnim pooblastilom za zastopanje ponudnika. Pooblastila ne potrebujejo
predstavniki ponudnikov, ki so registrirani
za zastopanje. Nepooblaščeni predstavniki
ponudnikov ne morejo opravljati dejanja, ki
pomenijo zastopanje ponudnika. Naročnik
bo vsem ponudnikom, ki so oddali ponudbo
skupaj z odločitvijo o priznanju sposobnosti
posredoval zapisnik o odpiranju ponudb.
Splošna bolnišnica
»Dr. Franca Derganca« Nova Gorica
Ob-8530/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Holding Slovenske železnice, d.o.o.,
Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e)
točka(-e):
Nabava@slo.zeleznice.si, v roke: Franci Šoško, tel. 01/29-14-336, e-pošta:
franci.sosko@slo.zeleznice.si,
faks
01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: HSŽ, Centralno skladišče Zalog, Kriva pot 38, Zalog.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zračni optični kabel 20.000 m.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 3. 2007, zaključek 28. 9. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
6.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila je 90 dni
od dneva dobave.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci,
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. plačilni rok

Ponderiranje

95
5

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti jo je mogoče do 10. 5. 2007.
Cena: 20 EUR + DDV 5 EUR.
Plačilo
na
račun:
IBAN
SI
56029230019346887, SWIFT LJBA SI SX.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 9. uri; Področje za nabavo, sejna
soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 21/3-07
Ob-8540/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): CeROD, center za ravnanje z odpadki Dolenjske, d.o.o., j.p., Kočevarjeva 2,
8000 Novo mesto, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Miran Dular, tel. 07/39-17-850,
faks 07/39-17-857.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: Nakup in dobava 100.000 l
dieselskega goriva.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup in dobava dieselskega goriva (100.000 l).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Novo mesto, odlagališče Leskovec, Brusnice.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava dieselskega goriva.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.15.10.00 -0.
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: da.
III.1) Pogoji, ki se nanašajo na naročilo:
Ponudnik bo gorivo dostavljal v skladu s
potrebami in naročili naročnika.
V ceno so zajeti tudi stroški dobave goriva do odlagališča Leskovec.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30 dni od dneva
prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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: 7. 4. 2007; čas: 8 dni.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 4.
2007 ob 10. uri; na sedežu podjetja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
CeROD, center za ravnanje z odpadki
Dolenjske, d.o.o., j.p.
Ob-8612/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,

Št.

29 / 30. 3. 2007 /

Stran

2203

v roke: Anica Hladnik, tel. 04/20-82-526,
e-pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si, faks
04/202-67-18.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: klime.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske.
Šifra NUTS: SIOO9.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
klime.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
1200 klimatske naprave.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava kot garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: izjava o skupnem nastopu
in pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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, da ni storil dejanj iz
42. člena ZJN-2 in pooblastilo, da naročnik
sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih;
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti;
– ponudnik mora za veljavnost ponudbe
predložiti izjavo o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
Naročnik zahteva od ponudnika, da predloži izjavo o izpolnjevanju navedenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference – od ponudnika zahtevamo,
da za veljavnost ponudbe predloži 5 s strani
kupcev potrjenih referenc, ki se nanašajo na
dobavo kvalitetno enakovrednega blaga v
zadnjih treh letih;
– monter serviser, ki bo izvedel montažo,
mora imeti veljavno potrdilo o usposobljenosti za ravnanje z opremo, ki vsebuje ozonu
škodljive snovi;
– ostala dokazila, kot so navedena v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedena v razpisni dokumentaciji.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 12. uri; sejna soba ZD Jesenice,
cesta M. Tita 78, Jesenice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-8699/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
v roke: Anica Hladnik, tel. 04/20-82-526,
e-pošta: anica.hladnik@ozg-kranj.si, faks
04/202-67-18.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: računalniška oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovno zdravstvo
Gorenjske.
Šifra NUTS: SIOO9.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
računalniška oprema.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30231000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30213000, 30217000, 30231100.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
16 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: izjava o skupnem nastopu
in 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:
– izjava ponudnika, da ni storil dejanj iz
42. člena ZJN-2 in pooblastilo, da naročnik
sam preveri dejstva in okoliščine pri pristojnih organih.
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– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Ponudnik mora za veljavnost ponudbe
predložiti izjavo o izpolnjevanju zgoraj navedenih zahtev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež ali določbami države
naročnika.
Naročnik zahteva od ponudnika, da predloži izjavo o izpolnjevanju navedenih obveznosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference,
– izjava o plačilnem roku 60 dni,
– navedba strokovnosti kadra,
kot je natančno opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
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 osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 10.30, Uprava Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Ob-8703/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Snaga, d.o.o., Povšetova 6, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Erklavec Ivan, tel. 01/477-97-11, e-pošta:
jani.erklavec@snaga.si, faks 01/477-97-13.
Internetni
naslov(-i):
http://www.
snaga.si.
Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu
www.snaga.si v rubriki Javna naročila (JR).
Ponudniki s tiskanjem elektronske oblike
dokumentacije dobijo kopijo, enako pisni
obliki. Razpisna dokumentacija je izdelana
v računalniški obliki PDF – Portable Document Format. Odkupnine za razpisno dokumentacijo ni.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.

II.1) Opis: dobava stroja za pometanje
cest.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JR B 2/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava stroja za pometanje cest.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34.14.44.30-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
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: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
najmanj 5% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po pogodbi.
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, da je registriran pri
pristojnem organu in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet javnega naročila,
– izjava ponudnika o izpolnjevanju pogojev glede osnovne sposobnosti (42. člen
ZJN-2).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika glede ekonomsko – finančnih pogojev:
– da ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s predpisi,
– da so plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja,
– da so poravnani vsi davki, prispevki in
druge dajatve.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Reference ponudnika.
– Izpolnjevanje zahtev iz predmeta naročila (razvidno iz razpisne dokumentacije).
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena brez davka
2. garancijski rok

Ponderiranje

50 točk
10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: 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: 7. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
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IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 9. uri, v sejni sobi št. 200, drugo
nadstropje, na naslovu Snaga, d.o.o., Povšetova 6, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Na odpiranju lahko sodelujejo predstavniki ponudnikov s pisnim pooblastilom za
sodelovanje pri odpiranju ponudb, ki bodo
svoja pooblastila oddali komisiji pred odpiranjem.
Snaga, d.o.o.

Gradnje
Ob-8536/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Ivan Žnidaršič,
tel. 05/728-07-60, GSM: 041/623-273,
e-pošta: ivan.znidarsic@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.si.
Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo in
dodatne informacije: kontaktna oseba za
dodatne informacije: Ivan Žnidaršič – tel.
041/623-237.
Razpisno dokumentacijo ponudniki lahko
dobijo na naslovu: Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, Postojna, pisarna št. 25/1,
Zora Obreza – tel. 05/72-80-784 po predhodni najavi.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija dela Ceste v Staro vas in
Erazmove ulice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija pločnika v dolžini ca. 550 m,
preplastitev ceste v dolžini ca. 920 m
s sanacijo poškodb zgornjega ustroja,
dograditev javne razsvetljave in sanacija
meteorne kanalizacije.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.00.00.-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
45 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10.000 € in podpisana izjava banke ali izjava zavarovalnice, o izdaji garancije za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo napak v garancijskem roku. Pred podpisom pogodbe bo moral izbrani predložiti
garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene vrednosti in

garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku v višini 5% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: izvedena dela bo naročnik
plačal na podlagi začasnih mesečnih situacij
in končne obračunske situacije, potrjene s
strani nadzora naročnika, 60. dan od uradnega prejema situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: sporazum ali pogodba o
skupni izvedbi javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (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 interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu ni
bil uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu s predpisi
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež.
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
b.) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta.
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register.
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno.
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju po
gojev.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih 5 letih že izvedel najmanj 3 sorodnih oziroma enakovrednih dela v vrednosti najmanj 90.000 EUR
z DDV.
Dokazilo: izjava ponudnika s seznamom
objektov, ki imajo priložene potrjene reference – priporočila naročnikov.
d.11.) da zagotavlja, da ima za izvedbo
del ustrezen strokovni kader.
Dokazilo: ponudnik mora v prijavi navesti
strokovni kader in podatke o strokovnih kvalifikacijah osebja, odgovornega za izvedbo
javnega naročila, ki je predmet razpisa.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
3. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 45 EUR.
Pogoji
in
način
plačila:
TRR
01294-0100016345, s pripisom Cesta v
Staro vas.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Kulturnega
doma Postojna, Gregorčičev drevored 1
(vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.
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.
IV.3.5) Datum odposlane zahteve za objavo: zahteva za objavo je bila poslana dne:
20. 3. 2007.
Občina Postojna
Ob-8537/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tr-
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žaška 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: rušenje hiše v okviru projekta Trbovlje (pri šoli-Špančevina), R2-427/1351
Latkova vas–Trbovlje v km 18+740 (v vrednosti skupaj z DDV 100.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1351 cesta
R2-427 Latkova vas–Trbovlje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rušenje hiše v okviru projekta Trbovlje
(pri šoli-Špančevina), R2-427/1351 Latkova vas–Trbovlje v km 18+740.
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. 9. 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
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
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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: 19. 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: 19. 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
Ob-8614/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija mostu čez Kotredeščico v Zagorju na R1-222/1228 (v vrednosti
skupaj z DDV 230.000 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: odsek 1228 cesta
R1-222 Zagorje – most čez Savo.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu čez Kotredeščico
v Zagorju na R1-222/1228.
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. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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
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: 25. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 13. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-8616/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rušenje objektov na Šmihelski c.
v NM (v vrednosti skupaj z DDV 205.230
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:
rušenje objektov na Šmihelski c. v NM.
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
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: 24. 4. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-66/2007/3
Ob-8688/07
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
gradnje po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi za predelavo obstoječih
prostorov v garderobe s sanitarijami za potrebe Specialne enote, št. 430-66/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podutiška ulica 88, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je predelava obstoječih prostorov v garderobe s sanitarijami za potrebe Specialne enote, in sicer
obsega naslednja dela:
– gradbeno obrtniška dela,
– strojne inštalacije,
– elektro inštalacije.
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Obseg razpisanih del je podrobneje
opredeljen v razpisni dokumentaciji, in sicer
v obrazcu ponudbenega predračuna – popis
del in predizmere.
Ocenjena vrednost javnega naročila znaša 104.324 EUR z DDV.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije
je 23. 4. 2007 do 11. ure. Dokumentacija
se plačuje s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka:
28 17116-2401002-43006607, 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, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 60. dan od dneva uradnega prejema
računa, predhodno overjenega od nadzornika. Račun je izstavljen po mesečnih situacijah na osnovi pregledane in potrjene
knjige obračunskih izmer oziroma zapisnika
o končnem obračunu del.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, 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:
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– 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 (ponudnik predloži v primeru, da njegova skupna
ponudbena vrednost z vključenim DDV presega 208.646,30 EUR).
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:
Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi, potrebnimi za izvedbo javnega
naročila.
Izjava ponudnika in dokazila, da ponudnik ima, oziroma zagotavlja, v skladu z Zakonom o graditvi objektov, strokovno usposobljeno tehnično osebje.
Izjava ponudnika, da ponujena oprema
ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije in predložena prospektna oziroma druga
dokumentacija.
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: 23. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 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
Št. 76/07
Ob-8821/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom Tisje, Črni potok 13, 1275
Šmartno pri Litiji, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Mojca Ocepek, v roke: Mojca Ocepek, tel. 01/890-01-00, e-pošta: tisje@sszslo.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava strehe na delu objekta
– Dom Tisje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šmartno pri Litiji.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava azbestne strešne kritine na
objektu – grad.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45 21 52 00-9, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 45 21 52 12-6, 45 26 00 00-7,
45 26 10 00-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Original bančna garancija ali kavcijsko
zavarovanje za resnost ponudbe v višini
5.000 EURO.
Original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti. Izbran izvajalec bo
moral ustrezno garancijo izročiti naročniku
najkasneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe.
Original izjava banke ali zavarovalnice,
da bo ponudnik dobil garancijo za odpravo
napak in pomanjkljivosti v garancijski dobi
v višini 10% pogodbene vrednost. Garancijo bo moral izvajalec izročiti naročniku ob
primopredaji.
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.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 gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da je poravnal davke in prispevke v
skladu s predpisi države kjer ima svoj sedež
ali, da je ponudnik ki ima svoj sedež v tujini
poravnal v Republiki Sloveniji tiste dajatve,
ki bi jih moral poravnati.
Dokazilo: potrdilo, da je poravnal davke
in prispevke, ki ga izda davčni urad ali drug
pristojni organ države kjer ima ponudnik svoj
sedež. Potrdilo mora biti v originalu in ne
starejše od 30 dni od datuma določenega
za oddajo ponudbe.
6. Da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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7. 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.
8. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
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 60-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
12. Gospodarski subjekt se obvezuje, da
bo odpadni material odvažal izključno na
odlagališče, ki ima okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje odlagališča pod pogoji iz
Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/06) in da je odlagališče
v skladu z določbami Pravilnika o odlaganju
odpadkov (Ur. l. RS, št. 5/00, 41/04-ZVO-1
in 43/04) razvrščeno med odlagališče za
nevarne odpadke.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da bo dela izvedel v skladu s pravili
gradbene stroke, upošteval Pravilnik o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l.
RS, št. 105/00), Uredbo o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi
objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo
materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št.
60/06), Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o odlaganju odpadkov (Ur.
l. RS, št. 43/04) in navodilu strokovnega
nadzora s strani naročnika, ter da ima za
izvajanje del organizirano posebno strokovno skupino.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
in priloga seznam strokovno usposobljenih
oseb.
14. Da upošteva Zakon o varnosti in
zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 56/99 – ZVZD
in št. 64/01 – ZVZD-A).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Gospodarski subjekt zagotavlja da
ima zadostno število strokovnega kadra za
izvedbo del in da ima vodja gradbišča ustrezne reference (vodenje 5 objektov v zadnjih
treh letih).

Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da je gospodarski subjekt v zadnjih
petih letih že izvajal najmanj tri podobna
dela in ima priporočilo o strokovni in kvalitetni izvedbi del.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
in priloga-priporočila.
17. Da je sposoben delo opraviti v
60 dneh po podpisu pogodbe.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 12. 4. 2007 do 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. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 12. 4.
2007 ob 10.30, Dom Tisje, Šmartno pri Litiji.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakoniti zastopnik.
Datum odposlanja: 23. 3. 2007.
Dom Tisje
Št. 430-244/2006/5
Ob-8870/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel. 02/525-16-66 ali 525-16-25,
e-pošta: joza.viher@murska-sobota.si, faks
02/525-16-15.
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: izvedba obrtniških in instalacijskih
del na Glasbeni šoli v Murski Soboti.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Kraj izvedbe: Murska Sobota.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba obrtniško instalacijskih del na
Glasbeni šoli v Murski Soboti z nabavo
potrebnega materiala.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
obrtniško instalacijskih del z nabavo materiala na Glasbeni šoli v Murski Soboti.
Ocenjena vrednost z DDV je: 809.924
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek maj 2007, zaključek 20. 8. 2007.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5.000 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka
za oddajo ponudbe. Izbrani ponudnik mora
po podpisu pogodbe predložiti garancijo za
dobro izvedbo v višini 10% pogodbene cene
z vključenim davkom na dodano vrednost
(DDV), ki mora biti v veljavi in izterljiva še do
30 dni od predaje objekta v uporabo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z Zakonom o izvajanju
proračuna.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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
organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazila 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:
Ponudnik mora navesti stroje in opremo,
ki jih bo uporabil pri izvajanju del. V specifikaciji morajo biti najmanj navedeni sledeči
podatki: starost, količina ter zmogljivost.
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
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Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo:
Merila

1. cena
2. reference
3. garancija

Ponderiranje

60%
30%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 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: 90 dni od datuma določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 12.30, sejna soba Urada župana,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota.
IV.3.3.) Javno naročilo se ponavlja: da.
VI.5.) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 030-001/2007
Ob-9032/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Škofja Loka, Poljanska cesta
2, 4220 Škofja Loka, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Alojz Bogataj, tel. 04/51-12-332,
e-pošta: alojz.bogataj@skofjaloka.si, faks
04/51-12-318.
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: izgradnja športne dvorane ob OŠ
Cvetka Golarja v Škofji Loki – 2. faza del.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Škofja Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja športne dvorane ob OŠ Cvetka
Golarja v Škofji Loki – 2. faza del.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 4. 2007, zaključek 15. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije in razpisno dokumentacijo: IZTR Inženiring in projektiranje d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Rihar, Slovenska
cesta 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-04-50, faks 01/252-48-14, elektronska pošta: iztr@siol.net.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% ponudbene vrednosti z DDV.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudniki morajo predložiti
pogodbo o skupni izvedbi naročila z natančno opredelitvijo odgovornosti posameznih
izvajalcev za izvedbo naročila. Ponudniki
ne glede na vsebino pogodbe odgovarjajo
naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: navedeni so 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:
– Izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence (za pravne osebe redni izpis iz
sodnega registra, za samostojne podjetnike
potrdilo o vpisu v register samostojnih podjetnikov), iz katerega je razvidno, da je pri
pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki je predmet naročila.
Izpisek ne sme biti starejši od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
– Potrdilo ministrstva, pristojnega za pravosodje, da ponudnik in zakoniti zastopniki
ponudnika niso vpisani v kazensko evidenco
zaradi storitve kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem. Potrdilo predloži ponudnik
in vsak izmed zakonitih zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...). Potrdila ne
smejo biti starejša od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
– Izjava, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da ponudnik in zakoniti zastopniki ponudnika niso v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem. Potrdilo
predloži ponudnik in vsak izmed zakonitih
zastopnikov (poslovodja, član uprave, prokurist,...).
– Izpisek iz sodne ali druge enakovredne
evidence, iz katerega je razvidno, da zoper
njega ni uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek, likvidacijski
postopek ali drag postopek katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom, skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Izpisek
ne sme biti starejši od 30 dni šteto od datuma oddaje ponudbe.
– Potrdilo, ki ga izda davčni ali drug pristojni organ države, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke v skladu s predpisi
države, kjer ima svoj sedež. Če ima sedež
v tujini, mora predložiti tudi potrdilo, da je v
Republiki Sloveniji poravnal tiste dajatve, ki
bi jih moral poravnati v Republiki Sloveniji.
Potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni šteto
od datuma oddaje ponudbe.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Celoletni prihodek ponudnika mora v
vseh zadnjih treh letih vsaj v enem obračunskem letu presegati vrednost javnega naročila, kar ponudnik izkaže z izkazom uspeha
za zadnja tri leta. Kot dokaz se predloži
bilance stanja, izvlečki iz bilance stanja ali
drugim enakovrednim dokazilom. Če je ponudnik zavezan k revidiranju izkazov mora
predložiti revidirane izkaze. Če ponudnik
glede na svojo statusno obliko ni dolžan

dajati takšnih izkazov je dolžan predložiti
davčne napovedi.
– Noben izmed računov ponudnika ne
sme biti v zadnjih šestih mesecih blokiran,
kar ponudnik izkaže s predložitvijo izjave
katere račune ima in obrazcem BON2 za
vsak svoj račun. Če se obrazec BON2 za
določen račun ne izdaja, se neblokiranost
računa izkaže z drugim enakovrednim dokazilom ali potrdilom banke pri kateri ima
odprt svoj račun.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev v zadnjih desetih letih, ki se nanaša
na izvajanje gradnje: 12 Nestanovanjske
stavbe – 126 Stavbe splošnega družbenega pomena – 1265 Športne dvorane.
Ponudnik izkaže izpolnjevanje tega pogoja
s svojo izjavo. Če gre za skupno ponudbo
se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se ne upošte
vajo.
– Ponudnik mora izkazati vsaj eno storitev izvajanja gradnje v zadnjih treh letih, ki
se nanaša na izvajanje gradnje: 12 Nestanovanjske stavbe pri kateri je bila investicijska vrednost najmanj 1 mio EUR. Ponudnik
izkaže izpolnjevanje tega pogoja s svojo
izjavo. Če gre za skupno ponudbo se reference partnerjev lahko komulirajo. Reference podizvajalcev se upoštevajo.
– Ponudnik mora navesti seznam zaposlenih oseb, ki bodo izvajale javno naročilo
skupaj s podatki o njihovi izobrazbi in referencah. Ponudnik mora imeti zaposleni vsaj
dve osebi z izobrazbo ustrezne smeri, ki v
času izvajanja del ne bodo obremenjene z
deli na drugih projektih.
– Ponudnik mora navesti seznam vseh
morebitnih podizvajalcev in pri vsakem
opredeliti delež udeležbe v razmerju do vrednosti celotnega javnega naročila. Ponudnik
lahko izvaja dela le s podizvajalci, ki so navedeni v ponudbi.
– Ponudnik mora podati izjavo, da daje
ponudbo za izvedbo projektov v skladu z
razpisno dokumentacijo, ter predložiti predračun.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference
3. kvaliteta
4. ekološki kriterij

Ponderiranje

1–50 točk
1–20 točk
1–20 točk
1–10 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 23. 6. 2007.
Trajanje: 60 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 13. uri; sejna soba Občine Škofja
Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka (V. nadstropje).
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: morajo imeti pooblastilo.
Občina Škofja Loka
Št. 0002173
Ob-9033/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Primož Hrastovšek, tel. 01/582-07-00,
e-pošta: primoz.hrastovsek@geoplin-plinovodi.si, faks 01/582-07-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: družba za trgovanje in transport
zemeljskega plina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: notranja dela pri rekonstrukciji
objekta MSO po postopku s pogajanji po
predhodni objavi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročnik Geoplin plinovodi d.o.o. bo obnovil obstoječe pisarniške prostore v objektu
MSO (metro servisni objekt), ki se nahaja
na naslovu naročnika. Rekonstrukcija bo
obsegala zamenjavo niza predelnih sten
pisarn proti dostopnem hodniku z novimi,
izdelanimi po tehnologiji Triplan z nosilno
kovinsko podkonstrukcijo, sendvič paneli v
laminatu in vgrajenimi vrati z zastekljenimi
stranskimi stekli, oblogo obstoječih prečnih
predelnih sten in notranjih površin fasadnih
sten z mavčnimi ploščami, izvedbo novih
spuščenih stropov z modularnimi ploščami
Armstrong board Dune Sahara ali podobnimi ter zamenjavo talnih oblog z novim
podom. Ob rekonstrukciji bodo prostori na
novo prepleskani.
Pri rekonstrukciji bodo obnovljene tudi
instalacije ogrevanja in elektroinštalacije za
luč, moč, šibki tok in računalniško mrežo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 1. 10. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
A) bančna garancija za resnost ponudbe,
B) bančna garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,
C) bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
D) zavarovanje.
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:
Ponudnik mora, glede na predmet javnega naročila izpolnjevati z zakonom predpisane pogoje kar pomeni, da mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila 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.
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Ponudnik ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj: hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnine pri
volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
Zoper ponudnika ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ponudnik ne sme biti s pravnomočno sodbo
obsojen na postopke v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik mora izpolnjevati vse zakonodajne zahteve na področju okolja, varnosti in
zdravja pri delu ter varstva pred požarom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnikov povprečni letni prihodek za zadnja 3 poslovna leta morajo biti večji kot
680.000 €.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Ponudnik mora imeti v zadnjih petih letih
dokončanih vsaj 5 gradenj poslovne stavbe
tlorisne velikosti nad 500 m², višine P+2 ali
večjih dimenzij.
Ponudnik mora za izvedbo razpisanih del
predložiti program zagotavljanja kakovosti,
ki mora vsebovati vse predvidene procedure z navedbo uporabljenih standardov in
poročila o teh procedurah z navedbo certifikatov.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlenega vsaj
enega odgovornega vodjo del. Izobrazba
odgovornega vodja del mora biti najmanj 6.
stopnje tehnične smeri, z opravljenim strokovnim izpitom, ki je vpisan v imenik Inženirske zbornice. Imeti mora najmanj 10 letne
delovne izkušnje pri podobnih delih in to
najmanj 5 let kot odgovorni vodja del.
Za osebe vpisane v imenik Inženirske
zbornice je potrebno predložiti fotokopijo
vpisa v imenik Inženirske zbornice.
Ponudnik mora imeti za nedoločen čas
s polnim delovnim časom zaposlena vsaj
dva vodja del. Izobrazba vodje del mora
biti najmanj 5. stopnje tehnične smeri. Imeti
mora najmanj 5 let delovnih izkušenj pri
podobnih delih.
V primeru, da bo ponudnik izvajal gradnjo s podizvajalci, jih mora navesti ter pri
tem navesti, katera dela (iz popisa del) bo
oddal podizvajalcem.
V primeru skupne ponudbe mora skupina izvajalcev predložiti pravni akt o skupni
izvedbi naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. garancijski rok

Ponderiranje

80%
10%
10%
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 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: 20. 4.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.

Storitve
Ob-8861/07
Popravek
Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18,
8250 Brežice, je v Uradnem listu RS, št.
26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7546/07, objavila
javni razpis za oddajo javnega naročila po
odprtem postopku za »Redno letno vzdrževanje lokalnih cest in pločnikov v Občini
Brežice za leti 2007 in 2008«. Objava se
spremeni v točki IV.1) Merila za oddajo, in
sicer točka:
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
Občina Brežice
Ob-8523/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zavod RS za zaposlovanje, Rožna dolina,
Cesta IX/6, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna oseba: Mirt Nagy, tel. 05/613-50-29,
e-pošta: mirt.nagy@ess.gov.si, internetni
naslov(-i): www.ess.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba programa Poletni tabori
za Zoisove štipendiste v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: območne službe
ZRSZ Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica, Ptuj, Sevnica, Velenje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba 8 poletnih taborov za Zoisove
štipendiste – dijake in 3 raziskovalnih taborov za Zoisove štipendiste – študente
v trajanju 7 do 10 dni z zaključno predstavitvijo v času od 11. 8. do 2. 9. 2007.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 11. 8. 2007, zaključek 2. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: podpisana bianco menica v znesku 10% od
vrednosti naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 ustreza določilom 5. točke 2. člena
ZJN-2.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem postopku, ni storil oziroma bil pravnomočno obsojen za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN–2,
ima poravnane davke, prispevke in druge
obvezne dajatve, je ekonomsko in finančno
sposoben, je sposoben opravljati poslovno
dejavnost skladno s 43. členom ZJN-2.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razpolaga z zadostnimi tehničnimi in/ali kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do 11. ure.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 2. 9. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 20. 4.
2007 ob 11.30; Zavod RS za zaposlovanje,
Rožna dolina, Cesta IX/6, 1000 Ljubljana.
Zavod RS za zaposlovanje
Ob-8528/07
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.
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I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: urejanje površine v pridobivalnem
prostoru RTH.
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:
urejanje površine v pridobivalnem prostoru RTH.
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
7.800 EUR, 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 7.800 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
izvajalcem 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: 13. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 10.15; sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
22. 3. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 0002251
Ob-8535/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Geoplin plinovodi d.o.o., Ljubljanske brigade 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Edvard Grobler, univ. dipl.
inž. elek., tel. 01/582-07-00, e-pošta:
edvard.grobler@geoplin-plinovodi.si, faks
01/582-07-01.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: družba za trgovanje in transport
zemeljskega plina.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: celovita rešitev za sistem upravljanja dokumentov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 7.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
osnovni namen razpisanega sistema je poleg zmanjšanja fizične količine dokumentacije tudi doseganje učinkovitejšega pregleda
nad delovnimi nalogami, hitrejše dostopanje do informacij zaposlenim, ter posledično boljša preglednost poslovnih procesov
v družbi. Pričakujemo tudi znižanje stroškov fizičnega hranjenja dokumentacije in
skrajšanje časa oziroma znižanje stroškov
ročne obdelave dokumentacije. Od rešitve
se pričakuje, da bo enostavna za uporabo
oziroma uporabnikom prijazna ter da bo zasnovana modularno ter narejena na osnovi
najnovejših tehnologij, kar je razvidno v kriterijih za izbor.
Kot del projekta se pričakuje od ponudnika tudi pripravo ustrezne pravne dokumentacije ter ti. notranjih pravil v skladu z 18.
do 22. členom ZVDAGA. To bo omogočalo
družbi, da bo pojmovana kot »Organizacija
z višjo stopnjo urejenosti poslovanja« v skladu z osmo alinejo prvega odstavka drugega
člena Uredbe o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva.
Ponujena rešitev bo morala poleg zakonskih zahtev omogočati tudi analizo poslovnih procesov ter izvedbo različnih procesov
po sklopih.
Prvi sklop:
– Izvedbo analize in natančnega popisa
poslovnih procesov, ki bodo vključeni v sistem upravljanja dokumentov.
– Obvladovanje vhodne dokumentacije v
sodelovanju z nosilci poslovnih procesov.
– Obvladovanju dokumentacije sistema
kakovosti ISO 9000.
– Obvladovanje pogodb po sklopih in poslovnih procesih.
Drugi sklop obsega:
– Proces potrjevanja računov in spremljanje realizacije.
– Proces podpore sejam uprave.
Tretji sklop obsega:
– Proces podpore javnim naročilom.
– Drugih procesov, kot so:
– Obvladovanje dokumentov in procesov v Gas Management Systemu.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– Obvladovanje dokumentov in procesov v službi Izgradnje in Razvoja ter ostalih
organizacijskih enotah.
– Obvladovanje dokumentov in procesov v PIS.
– Obvladovanje dokumentov in procesov v sistemu Radix.
– Avtomatizacija postopkov dela dežurnih v družbi.
– Avtomatizacija postopkov v oddelku
za meritve.
– Drugi procesi, ki so definirani v skladu s potrebami naročnika in se bodo pokazali kot smiselni skozi izvajanje projekta.
Iz opisa je razvidno, da gre za zahteven
in obsežen projekt, zato se od ponudnikov
pričakuje ustrezne izkušnje, poslovanje urejeno v skladu s certifikatom ISO ter da tudi
sam uporablja ponujeno rešitev za lastne
potrebe. Od ponudnika se pričakuje pripravljenost za sodelovanje z ostalimi partnerji
družbe pri izvedbi povezav z drugimi sistemi. Na tem delu se zahteva, da ponujena
rešitev omogoča povezovanje preko XML
vmesnikov.
Zaradi kompleksnosti zahtev, med drugih tudi varnega dolgoročnega arhiviranja
ključne dokumentacije za poslovanje družbe
se pričakuje rešitev, katere uporaba je razširjena tudi v mednarodnem okolju in jo implementira več ponudnikov. To pričakovanje
izhaja iz dejstva, da je današnje poslovno
okolje izredno dinamično, podporo za rešitev pa bo potrebno zagotavljati skozi daljše
časovno obdobje. To je lahko tudi 10 in več
let. Od ponudnikov se pričakuje zagotovilo,
da obstaja še vsaj en izvajalec z podobnimi
kompetencami, ki so zahtevane od ponudnika, ki bi lahko prevzel nadaljnji razvoj,
vzdrževanje in dograjevanje sistema.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2010.
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 del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku,
– zavarovanje odškodninske odgovornosti.
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 glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje kar pomeni, da mora biti
registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila pri organu države, v kateri
ima sedež.
2. Ponudnik mora, glede na predmet
javnega naročila izpolnjevati z zakonom
predpisane pogoje – imeti mora potrebno
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila.
3. Ponudnik ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivega dejanj: hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine

pri volitvah, nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine, dajanje podkupnine, sprejemanje
daril za nezakonito posredovanje in dajanje
daril za nezakonito posredovanje, goljufija,
poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih
obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti, pranje denarja.
4. Zoper ponudnika ne sme biti uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, poslovanje
ponudnika ne sme voditi izredna uprava in
ne sme biti s pravnomočno sodbo obsojen
za prestopke v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
5. Ponudnik mora imeti veljavno potrdilo
o skladnosti poslovanja po standardu kakovosti ISO 9001 ali njemu enakovredni.
Veljavno potrdilo mora biti izdano s strani
akreditirane organizacije za presojanje na
tem področju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: povprečni letni prihodki ponudnika za zadnja 3
poslovna leta morajo biti večji od 800.000
EUR.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora uporabljati ponujeno
rešitev za lastne potrebe, mora imeti na
voljo vse vire za izvajanje storitev zajema
vhodne dokumentacije (outsourcing) kolikor
se naročnik tako odloči.
2. Ponudnik mora predložiti veljavno potrdilo o zastopanju oziroma partnerstvu v
primeru uporabe programske opreme principala.
3. Ponudnik mora predložiti izjavo, da je
pripravljen sodelovati z drugimi izvajalci na
področju povezovanja dokumentacijskega
sistema z obstoječimi in morebitnimi novimi
sistemi.
4. Ponudnik mora imeti postavljenih najmanj pet referenc za sistem upravljanja in
arhiviranja dokumentov, ki se uporabljajo
v spletnem okolju in kjer je implementirana
tehnologija, ki je razpisana v tem razpisu.
Od tega mora biti vsaj ena referenca, kjer
se izvaja tudi zajem in obvladovanje ter arhiviranje velikih količin tehnične dokumentacije.
5. Ponudnik mora predložiti izjavo, da
naročnik pridobi izključne materialne in avtorske pravice, vključno z izvorno kodo, za
vso programsko opremo, ki bo narejena kot
nadgradnja za potrebe izvajanja procesov
na osnovi sistemske programske opreme.
6. Ponudnik mora biti registriran pri Arhivu RS za področje programske opreme in
spremljevalne storitve v skladu z 20. in 23.
členom Uredbe o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva (Uradni list RS, št.
86/06) ali tem enakovredno potrdilo države
v kateri ima ponudnik sedež, če ponudnik
prihaja iz tujine.
7. V skladu z zahtevami iz točke 1.1.
Konformančne tabele se pričakuje, da bo
ponujena programska oprema akreditirana
s strani Arhiva RS ali druge pristojne Evropske institucije. V primeru, da programska
oprema ni akreditirana s strani Arhiva RS ali
druge pristojne Evropske institucije, se po-
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nudnik zavezuje, da bo akreditacijo pridobil
najkasneje do zaključka javnega naročila.
(Eno od potrdil iz prvega stavka mora biti
priloženo k prijavi na javni razpis!)
8. Ponujena rešitev mora omogočati digitalno podpisovanje dokumentov, dodajanje
vodnega tiska in časovnega žiga na dokumente.
9. Ponujena rešitev mora omogočati grafično izdelavo toka dokumenta (workflow) na
način konfiguriranja sistema brez dodatnega
programiranja.
10. Ponujena rešitev mora omogočati iskanje po vsebini skeniranih in elektronskih
dokumentov ter komprimiranje skeniranih
dokumentov pri vnosu v sistem.
11. Ponujena rešitev mora delovati na
osnovi relacijske baze MS SQL Server, omogočati mora povezavo z Microsoft Exchange
Serverjem, Microsoft Outlookom, Microsoft
Office 2003 in 2007 produkti (Word, Excel
in PowerPoint) ter povezavo s sistemi, ki so
zgrajeni na osnovi Microsoft SQL Serverja.
Omogočena mora biti izmenjava podatkov
med sistemi v obe smeri preko XML protokola.
12. Ponujena rešitev mora omogočati uporabo preko spletnih tehnologij (npr.
MS.NET, J2EE) in mora delovati na osnovah
MS Windows, HP Unix, Macintosh, SUN
Solaris.
13. Ponujena rešitev mora imeti kontrolnik za prenos datotek v optične knjižnice
(npr. EMC Centera, IBM Total Storage, Plasmon, SUN Storage) in mora omogočati delovanje v ti. »Cluster« načinu kar omogoča
vzpostavitev »varnostne lokacije«, ki bi se
uporabljala v primeru nedelovanja primarnega sistema. Čas, potreben za preklop delovanja sistema je največ ena ura.
14. Ponujena rešitev mora omogočati izvedbo in vpeljavo vseh procesov, navedenih
v sklopih ena, dva in tri.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Cena
2. Konformančna tabela

Ponderiranje

60%
40%

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: 21. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 9. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Geoplin plinovodi d.o.o.
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Št. 01/2007
Ob-8543/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Slovensko narodno gledališče Drama Ljubljana, Erjavčeva cesta 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): SNG Drama Ljubljana, v roke: Barbara Štukelj, tel. 01/252-14-79, e-pošta: barbara.stukelj@drama.si, faks 01/252-38-85.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: tisk in druge spremljajoče storitve
(edicije za program SNG Drama Ljubljana v
letu 2007/09).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 78100000-8.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivno naročanje tiska in drugih
spremljajočih storitev (edicije za program
SNG Drama Ljubljana v letu 2007/09, kot
so programska knjižica, abonmajska
knjižica, gledališki listi).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.10.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo kot finančno zavarovanje
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ob
podpisu pogodbe naročniku predložil bianco
menico in menično izjavo s pooblastilom.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik plača opravljene
storitve 30. dan od dneva uradnega 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:
1. ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih
v prvem odstavku 42. člena ZJN-2;
2. zoper ponudnika ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drugi postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; ponudnikovega
poslovanja ne vodi izredna uprava;
3. ponudnik ima poravnane zapadle davke in prispevke;
4. ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega
naročila;
5. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
6. ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje dejavnosti dovoljenje potrebno.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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1. ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega bančnega računa;
2. ponudnik ima na razpolago ustrezna
finančna sredstva za izvedbo posla, ki je
predmet naročila;
3. ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do dobaviteljev in podizvajalcev v
predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik razpolaga z ustrezno tehnično opremo in kadrovskimi viri, ki mu omogočajo razpisana dela izvesti v zahtevani
kvaliteti;
2. ponudnik je v preteklih treh letih (2004,
2005, 2006) izvedel storitve, ki so po vsebini in vrednosti sorodne predmetu javnega
naročila.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 15. uri; SNG Drama Ljubljana.
Datum odpošiljanja tega obvestila 22. 3.
2007.
Slovensko narodno gledališče
Drama Ljubljana
Ob-8613/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: PGD in PZI rekonstrukcije ceste
R1-201/0203 Kranjska Gora-Dovje od km
2+600 do km 5+100 skozi Gozd Martuljek v
ocenjeni vrednosti z DDV 63.000 EUR.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: odsek 0203 cesta
R1-201 Kr. Gora–Mojstrana–Dovje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: PGD in PZI rekonstrukcije ceste

R1-201/0203 Kranjska Gora–Dovje od
km 2+600 do km 5+100 skozi Gozd Martuljek.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.20.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
150 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
– 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.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh
poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni
ponudbi povprečni letni prihodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi.
– Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
– Ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
– Reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
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– Drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 4. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 14. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-8636/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Tolmin, Prešernova 6, 5220 Tolmin, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Tolmin,
Prešernova 6a, Tolmin, v roke: uprava,
odgovorna oseba za JN Dušan Taljat, tel.
05/388-11-20, e-pošta: zd.uprava@zd-tolmin.si, faks 05/381-02-66.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1) Opis: predmet razpisa so nenujni
reševalni prevozi dializnih bolnikov do/iz dializnega centra za območje občin Tolmin,
Kobarid in Bovec, za katere je značilno, da
se število bolnikov določa po seznamu in
število kilometrov po pravilih, ki so opredeljene v Splošnem in Področnem dogovoru,
zato je obračun vrednosti storitve odvisen
od predhodno navedenih pogojev;
Ocenjena letna vrednost naročila:
59.317,17 € izhaja iz povprečne vrednosti
naročil v letih 2003–2006 in varira od najnižje 30.135 € do 116.617,95 €.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prevozi na/z dialize.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: prevozi iz občin Tolmin, Kobarid in Bovec do dializnega centra.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi dializnih bolnikov iz mesta bivališča do in z dializnega centra.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60.11.33.10-9.
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. začetek
1. 6. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– zavarovanje za resnost ponudbe z menico in menično izjavo za vrednost 2.000€,
– izjava ponudnika, da bo v primeru pridobitve posla izročil menico z menično izjavo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 10% ocenjene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,

ki to urejajo: naročnik bo pravilne obračunane zneske nakazoval na TRR izvajalca v
pogodbenem roku.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: posebna pravna oblika ni
predvidena.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Izbrani ponudnik mora prevzeti vse
prevoze dializnih bolnikov npr. tako tistih,
ki se prevažajo v sedečem, kot tistih, ki se
prevažajo v ležečem položaju;
– Oprema vozil s katerimi se bodo opravljali dializni prevozi mora biti v skladu s
tehničnimi zahtevami iz tega obvestila;
– Plačilni rok je določen kot merilo v skladu z razpisno dokumentacijo.
– Vozniki, ki bodo opravljali predmetne
prevoze morajo imeti izobrazbo najmanj IV.
stopnje, pet let delovnih izkušenj s prevozi
potnikov in opravljen najmanj 80-uri tečaj iz
prve pomoči (dokaz – potrdilo izvajalca programa o doseženi izobrazbi in opravljenem
tečaju prve pomoči ter izjava glede delovnih
izkušenj);
– Ponudnik mora imeti sklenjeno zavarovanje AO s podvojenimi zavarovalnimi
vsotami ter dodatno nezgodno zavarovanje
potnikov z najmanj naslednjimi zavarovalnimi vsotami: za smrt 8.500 €, za invalidnost
17.000 € in za dnevno odškodnino 8,35 €
(dokaz - zavarovalna polica).
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:
Osnovna sposobnost ponudnika:
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2
(dokaz – pisna izjava);
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, niti ni uveden
zoper njega tak postopek in ni opustil poslovne dejavnosti in ni v podobnem položaju
(dokaz pisna izjava),
– ni storil velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila, ki mu je
bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji (dokaz pisna izjava),
– ponudnik ima plačane vse prispevke za
socialno varnost in davke (potrdilo DURS).
Sposobnost za opravljanje poklicne dejavnosti:
– ponudnik mora biti vpisan v sodni register (velja za pravne osebe) oziroma v
poslovni register pri AJPES-u (velja za s.p.),
dokaz – pisna izjava,
– ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila in za
katero daje ponudbo pri pristojnemu sodišču
oziroma AJPES-u (dokaz – pisna izjava).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– TRR v zadnjih šestih mesecih pred
dnem izdaje potrdila ni bil blokiran in ponudnik ni imel neporavnanih zapadlih obveznosti (dokaz – potrdilo banke) ali BOBN-2,
ki ne smeta biti starejša od 30 dni.
– Pozitivni poslovni izid v letih 2005 in
2006 (dokaz – podatki iz poslovnega izida
za leti 2005 in 2006).
– Ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti iz poslovnih razmerij s svojimi
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dobavitelji in zoper njega ni v teku sodni
ali drugi postopek za uveljavljanje denarne
ali nedenarne terjatve ali kazni v višjem
znesku od 10% vrednosti kapitala iz bilance stanja na dan 31. 12. 2006 (dokaz
– izjava).
– Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih JN.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– vozila, ki bodo opravljala predmetne
prevoze ne smejo biti starejša od 12 let (dokaz – prometna dovoljenja).
– Ponudnik mora upoštevati za tehnične specifikacije določbe zakonov, tehničnih
predpisov in standardov ter norme, ki veljajo
v RS za vozila katera opravljajo nenujne
reševalne prevoze.
– Vozila morajo imeti vgrajena nosila
(lahko zložljiva ali demontažna) za prevoze
ležečih bolnikov (dokaz – pisna izjava).
– Vozila morajo imeti najmanj 6 sedežev za prevoz bolnikov (dokaz – prometna
dovoljenja).
Druge zahteve glede opreme vozil so:
– ABS zavorni sistem in sistem ASR,
EBD.
– Klima naprava – avtomatska v vozniški
kabini in bolniškem prostoru.
– Zračne blazine na voznikovi in sovoznikovi strani in stranske zračne blazine.
Atermična stekla
– Servo volan.
– Gasilni aparat – homologiran (2 kg) v
voznikovi kabini.
– Varnostne pasove na vseh sedežih.
– Naslonjala za glavo na vseh sedežih
(vse zgornje zahteve se dokazuje s pisno
izjavo in računi za nabavljena vozila).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena (popust na
določeno ceno ZZZS)
2. plačilni rok

Ponderiranje

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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 13. uri, Zdravstveni dom Tolmin,
Prešernova 6 a Tolmin, uprava.
Zdravstveni dom Tolmin
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Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 152/29
Ob-8549/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, Tržaška cesta 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: mag. Maja Slovenc, tel.
+386/1/476-87-44, e-pošta: maja.slovenc@
fe.uni-lj.si, faks +386/1/476-87-45.
Internetni naslov(-i): www.fe.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JROP2-2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Tržaška 25, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
optični merilni sistem za merjenje koordinat (pozicije: x, y, z) markerja v prostoru
z volumnom nekaj m3.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak: glavni predmet:
33.25.10.00-4.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 92.046,64 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. tehnične prednosti

Ponderiranje

60%
40%

Št. naročila: JROP2-2007
Naslov: Tržaška cesta 25, 1000 Ljub
ljana.
IV.1) Datum oddaje naročila: 15. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
NDI Europe GmbH, Fritz-Reichle-Ring 2,
78315 Radolfzell am Bodensee, Nemčija,
e-pošta: abachmann@ndieurope.com, tel.
+49(77 32)939-19-00, internetni naslov: www.
ndieurope.com, faks +49(77 32)939-19-09.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 93.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
92.046,64 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 15. 3.
2008.
Univerza v Ljubljani
Fakulteta za elektrotehniko
Ob-8555/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Agencija RS za kmetijske trge in razvoj po-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
deželja, Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mag.
Ana Ferjančič, tel. 01/580-77-10, e-pošta:
Ana.Ferjancic@gov.si, faks 01/478-92-00.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
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: Dobava moke (v dveh fazah) v
centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije
– Zveza združenj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava moke (v dveh fazah) v centralna skladišča humanitarnih organizacij:
Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije
– Zveza združenj.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(-a):
41.537,10 EUR za moko in 2.400 EUR za
transportne stroške.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
1. ponujena največja količina pakirane in
dostavljene moke,
2. najnižji stroški prevoza blaga.
Pri določitvi ekonomsko najugodnejše
ponudbe so se različni stroški transporta
upoštevali tako, da se je razlika med ponujenimi stroški za transport pretvorili v fiktivno
količino blaga.
Št. naročila: 299/07
Naslov: Dobava moke (v dveh fazah) v
centralna skladišča humanitarnih organizacij: Slovenska karitas in Rdeči križ Slovenije
– Zveza združenj
IV.1) Datum oddaje naročila: 21. 2.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, 1529 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: suzana.simenc@zito.si, t el. 01/587-62-23,
faks 01/524-56-59.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
43.937,10 EUR.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 2. 3.
2007.
Agencija RS za kmetijske trge
in razvoj podeželja
Št. 430-4/2007/25
Ob-8840/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za promet, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Ministrstvo za promet, v roke:
mag. Urška Skok, tel. 01/478-85-06, e-pošta: urska.skok@gov.si, faks 01/478-82-45.
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: nabava tonerjev.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Langusova ulica 4.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava tonerjev.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 135.000 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena
(najnižja povprečna cena).
Št. naročila: 2411-07-001
Naslov: Nabava tonerjev
IV.1) Datum oddaje naročila: 9. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 3.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
info@mk-trgovina.si, tel. 01/560-54-00, faks
01/588-74-62.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 135.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila: še ni
znana.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: pogodba
preneha veljati z dnem sklenitve pogodbe
Ministrstva za promet z usposobljenim ponudnikom, izbranim na podlagi skupnega
javnega naročila ODPISMAT-11/2006.
Ministrstvo za promet

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Št. 52/07
Ob-8716/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): INFRA, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o. in Holding Slovenske elektrarne
d.o.o. za projekt Skupni podvig, Trg svobode 9, Koprska ulica 92, 8290 Sevnica, 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.
I.2) Vrsta kupca:
Naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja
Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbenih del za akumulacijski bazen na HE Blanca-1. razpisni sklop.
II.1.2) Kratek opis: izvedba gradbenih
del za akumulacijski bazen na HE Blanca,
ki obsega sledeče 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.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45251120.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Uporabniško ime: SIMAP2_sava.
Referenca obvestila: 2007-022085 (leto
in številka dokumenta).
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 55-067604 null 20. 3.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 16. 3. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Mesto besedila, ki ga je
treba spremeniti:
III.2.3) Tehnična
sposobnost

Namesto:

Beri:

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 dela
(injektiranje, jet grouting, ipd.)
v znesku nad 500.000 EUR
brez DDV za posamezni
objekt

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 400.000 EUR brez DDV
za posamezni objekt
– zavarovanje rečnih brežin
proti eroziji in ureditev
vodotokov v znesku nad
1,000.000 EUR brez DDV za
posamezni objekt,
– geotehnična
dela
(injektiranje, jet grouting, ipd.)
v znesku nad 500.000 EUR
brez DDV za posamezni
objekt.
Ponudnik mora predložiti
najmanj po dve referenci za
vsako od zgoraj navedenih
del.

VI.4) Druge dodatne informacije: prvotno
obvestilo o oddaji naročila je bilo v TED objavljeno dne 20. 3. 2007 pod številko dokumenta 67604-2007.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
INFRA, izvajanje investicijske
dejavnosti d.o.o.
in Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
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Ob-8841/07
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.2) Vrsta kupca:
Naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja
Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: promocijska darila za predsedovanje
Slovenije EU.
II.1.2) Kratek opis: 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.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
17221110, dodatni predmet(-i): 17214100,
18443340, 18422000, 30233170.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: UVI 07/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Referenca obvestila: 2007-021740.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 54-066610 null 17. 3.
2007.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
15. 3. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati:
Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti v
izvirnem obvestilu:
Mesto
besedila, ki
ga je treba
spremeniti:
IV.3.6)

Namesto:

Beri:

slovenski

slovenski ali
angleški

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Urad Vlade RS za komuniciranje
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Ob-9034/07
Preklic
Preklicujemo objavo javnega naročila s
številko JN 438-0006/07 z naslovom Nakup
terminalnega radarja, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.
Ob-8902/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila št. JN 02/07: “Dobava 20 kV energetskega kabla”, objavljenem v Uradnem glasilu
EU št. 2007/S 37-045561 z dne 22. 2. 2007,
Uradnem listu RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5402/07, Uradnem glasilu EU št. 2007/S
50-061018 z dne 13. 3. 2007 in Uradnem listu RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007, Ob-7146/07,
se spremenijo naslednje točke:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2007.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila:
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– dobavni rok 20 kV energetskega kabla
do 31. 5. 2007.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
briše se alinea:
– pisna izjava proizvajalca v skladu z Zakonom o tehničnih zahtevah za proizvode in
o ugotavljanju skladnosti ZTZPUS-UPB1.
spremenita se alinei:
– dokazila – referenčna potrdila o že izvedenih uspešnih dobavah s.n. energetskega kabla kupcem v Republiki Sloveniji ali
EU v zadnjih 3 letih, pri čemer je znašala
skupna vrednost teh dobav min. 50% ponudbene vrednosti.
– dokazila – referenčna potrdila, da so
bili v preteklem 3-letnem obdobju energetski
kabli istega tipa, prereza, napetostnega nivoja in proizvajalca kot jih ponudnik ponuja
na tem razpisu uspešno dobavljeni kupcem
v Republiki Sloveniji ali EU.
Vsa ostala dokazila oziroma pogoji, ki jih
mora izpolnjevati ponudnik, se ne spremenijo in ostanejo še naprej v veljavi.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
javnim naročilom:
Številka obvestila v kazalu UL: Uradno
glasilo EU št. 2007/S 37-045561 z dne 22. 2.
2007, Uradni list RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,

Ob-5402/07, Uradno glasilo EU št. 2007/S
50-061018 z dne 13. 3. 2007 in Uradni list
RS, št. 23 z dne 16. 3. 2007, Ob-7146/07.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. marec 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 64/744/2007
Ob-8679/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-30-00, v roke: Marjan Pezdirc, e-pošta: Marjan.Pezdirc@eles.si, faks
00386/1/474-24-42.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kon
taktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
faks 00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava instrumentnih transformatorjev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: EP Ljubljana, EP
Maribor, EP Podlog, EP Primorska.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava instrumentnih transformatorjev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Napetostni instrumentni transformatorji NIT-400 KV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
3) Količina ali obseg: 24 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 8 mesecev
od oddaje naročila.

Sklop št. 2
Naslov: Tokovni instrumentni transformatorji TIT-400 KV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
3) Količina ali obseg: 3 kosi.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 8 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: napetostni instrumentni transformatorji NIT-220 KV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
3) Količina ali obseg: 18 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 8 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: kombinirani instrumentni transformatorji KIT-220 KV
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 31173000.
3) Količina ali obseg: 6 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 8 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Napetostni instrumentni transformatorji NIT-110 KV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
3) Količina ali obseg: 54 kosov.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Tokovni instrumentni transformatorji TIT-110 KV
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31173000.
3) Količina ali obseg: 69 kosov – 600A,
27 kosov – 1000A.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 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.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
8 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene cene z vključenim
DDV in rokom veljavnosti 60 dni od datuma
določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
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ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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:
– Garancijski rok za razpisano opremo je
36 mesecev od datuma prevzema opreme.
– Rok dobave za 400 kV in 220 kV instrumentne transformatorje je 8 mesecev od
sklenitve pogodbe, za 110 kV instrumentne
transformatorje pa 6 mesecev od sklenitve
pogodbe.
– Plačilni rok za dobavljeno opremo jw
30 dni od datuma izdaje računa.
– Izpolnjevanje vseh zahtev navedenih
v tehničnih razpisnih pogojih – točka 2.1 do
2.33 – tabela točka 5.
– Reference – upoštevajo se reference,
ki so potrjene od končnega kupca v sistemu
UCTE za najmanj 100 kosov ponujenega
tipa od vključno leta 2000 dalje. Kot potrjena referenca ustreza pismo o zadovoljstvu
končnega kupca.
– V primeru, da ponudnik ni proizvajalec
razpisane opreme, mora predložiti fotokopijo izjave o zastopanju, potrjeno s strani
proizvajalca, iz katere je razvidno, daje pooblaščeni zastopnik.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 5/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun:
02924-0017900956, sklica na sklep št.
5/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
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:
23. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Ob-9036/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kontrola zračnega prometa Slovenije d.o.o., Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Kontro-

la zračnega prometa Slovenije, d.o.o., tel.
00386/1/47-37-850, v roke: Rado Križ, epošta: rado.kriz@sloveniacontrol.si, faks
00386/1/47-37-860.
Internetni naslov naročnika: http://
www.sloveniacontrol.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za dinamični nakupovalni sistem): Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke: Jana
Habjan, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, 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:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup terminalnega radarja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup terminalnega radarja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29812200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo ali
ustrezno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice v vrednosti 10.000 EUR za resnost
ponudbe v veljavnosti 90 dni od roka za
predložitev ponudb.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 (v povezavi z 48. členom ZJNVETPS). Dokazila: posebne listine v tej
točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo
štel, da je ponudnik s podpisom ponudbe
podal lastno izjavo, da ponudnik (in vsak
njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo), ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2 v povezavi z 48.
členom ZJNVETPS), ter da je od zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje
naročniku za pridobitev osebnih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnikova realizacija v letu 2006
mora biti vsaj v višini dvakratnika ponudbe-
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ne vrednosti z DDV; Dokazila: razvidna iz
obrazca A-4 (točka 1.3).
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Dokazila: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je ponudnik s
podpisom ponudbe podal lastno izjavo, da
ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik je v zadnjih 3 letih izvedel
vsaj eno dobavo in instalacijo terminalnega
radarja, kije po tehničnih lastnostih enak
ponujenemu. Pogodbena vrednost referenčnega radarja na območju ECAC je morala
biti vsaj enaka ali višja od ponudbene vrednosti.
Dokazila: razvidno iz obrazca A-10, specifikacije.
5. Ponujen terminalni radar mora biti v
celoti skladen z naročnikovimi tehničnimi
zahtevami navedenimi v obrazcu A-10 specifikacije.
Dokazila: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Zadošča pravilno izpolnjen
obrazec A-10 in podpisana ponudba.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

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

Ponderiranje

60
25
10
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 438-0006/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Periodično
informativno
obvestilo:
2007/S 037 – 045012 z dne 22. 2. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
4. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
angleški, 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: 7. 5.
2007 ob 13. uri; Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o., Kotnikova 19a,1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: da, Evropski sklad za regionalni
razvoj (ESRR), Operativni program razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013.
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Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00386(0)234-28-00,
faks 00386(0)234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije d.o.o.

Storitve
Št. 64/744/2007
Ob-8678/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
00386/1/474-30-00, v roke: Borut Vertačnik, e-pošta: borut.vertacnik@eles.si, faks
00386/1/474-24-42.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
dinamični nakupovalni sistem): Elektro-Slovenija, d.o.o., Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, faks
00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava projektne, investicijske
in tehnične dokumentacije za objekt RTP
400/220/110 kV Beričevo, dogradnja DV polj
400 kV Krško I, Krško II.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izdelava projektne, investicijske in
tehnične dokumentacije za objekt RTP
400/220/110 kV Beričevo, dogradnja DV
polj 400 kV Krško I, Krško II.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
93000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): 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:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV z rokom veljavnosti 60 dni od datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
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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: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. Skupna ponudbena cena
2. Potrjene reference
dejanskega izvajalca
(podjetja)
3. Reference kadrov
dejanskega izvajalca

75.00
10.00
15.00

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 24/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 120 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun
št. 02924-0017900956, sklic na sklep št.
24/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 9.30.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 10. uri; Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana, dvorana B/IV.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
20. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-8568/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Gorenjska, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Ulica
Mirka Vadnova 3/a, 4000 Kranj, Sloveni-

ja, kontaktna(-e) točka(-e): www.elektrogorenjska.si. v roke: Vesna Kranjc, univ.
dipl. prav., tel. 04/208-36-58, e-pošta: vesna.kranjc@elektro-gorenjska.si, info@elektrogorenjska.si, faks 04/208-33-15.
Internetni naslov(-i): www.elektro-gorenjska.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: JN/OP-02/2007-ident 247688.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: RTP Labore.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža energetskega transformatorja 40 MVA za RTP Labore.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31000000-6, glavni besednjak dopolnilni besednjak: 31100000-7, 31170000-8,
31173000-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za čas 10 mesecev od obojestranskega
podpisa pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Dvig razpisne dokumentacije je možen po predhodni enodnevni najavi na tel.
04/20-83-555 (Katarina Prevodnik) ali po tel.
04/20-83-315 in s predloženim virmanskim
nalogom o plačilu materialnih stroškov za
izdelavo razpisne dokumentacije v višini 50
EUR (skupaj z DDV), na transakcijski račun
št. 25100-9700516198, z obvezno navedbo
identifikacijske (davčne) številke ponudnika,
št. faksa ponudnika in naziv javnega naročila, in sicer vsak delavnik med 9. in 13. uro
v sobi 109 – OE STS (I. nadstropje) na sedežu naročnika Elektro Gorenjska, d.d., Ul.
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Naročnik lahko na zahtevo ponudnika
razpisno dokumentacijo pošlje tudi po pošti.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe v višini
4.000 EUR z veljavnostjo 60 dni od dneva
odpiranja, to je do 14. 7. 2007.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Obračun dobave se bo vršil po realiziranih stopnjah gotovosti transformatorja,
in sicer:
– obračun do višine 90% pogodbene cene po realiziranih stopnjah gotovosti
transformatorja na osnovi zapisnika o ugotovljeni stopnji gotovosti na medfaznih kontrolah in potrjene situacije,
– 10% pogodbene cene bo naročnik plačal po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti dobavitelja, to je po končnem prevzemu
transformatorja na podlagi zapisnika o končnem prevzemu transformatorja na objektu.
Naročnik bo dobavljeno blago plačal na
podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov dobavitelja, ki se morajo obvezno skli-
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cevati na številko naročilnice in pogodbe, in
sicer v roku 30 dni od datuma prejema na
TRR dobavitelja.
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
(če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Ur. l.
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zajezitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja.
Proti ponudniku ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek
ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja ponudnika; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
če je bil uveden katerikoli drug postopek,
podoben navedenim postopkom v skladu s
predpisi države, v kateri ima sedež.
Ponudnik izpolnjuje obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami države, kjer ima sedež.
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi
države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski
register.
Ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali
morajo biti člani posebne organizacije, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik pravna oseba predloži obrazec
BON-1/P s podatki in kazalniki za leto 2005.
Obrazec je lahko kopija, vendar ne sme
biti starejši od 30 dni od dneva odpiranja
ponudbe.
Ponudnik samostojni podjetnik predloži
obrazec BON-1/SP s podatki in kazalniki
za leto 2005 ter potrdilo poslovne banke pri
kateri ima odprt transakcijski račun (TRR),
da v preteklih šestih mesecih, ni imel blokiranega TRR. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od dneva odpiranja ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora razpolagati z zadostnim
številom ustrezno usposobljenih delavcev
in mora imeti tehnično opremo, ki ustreza
izvedbi javnega naročila.
Ponudnik mora predložiti potrjeno referenco, da je v preteklem 3-letnem obdobju

Št.

(od začetka leta 2004 do konca leta 2006)
uspešno dobavil najmanj 1 transformator
110/SN kV napetostnega nivoja.
Ponudnik mora za proizvajalca ponujenega transformatorja predložiti najmanj
2 potrjeni referenci, da sta bila najmanj
2 transformatorja 110/SN kV z načinom hlajenja ONAN, v preteklem 3-letnem obdobju
(od začetka leta 2004 do konca leta 2006)
uspešno vgrajena v objekte z indirektno
ozemljeno SN nevtralno točko na območju
Slovenije.
Ponudnik mora sprejemati obveznosti iz
3. člena Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti (Ur. l.
RS, št. 99/04), ponudnik mora za ponujeno
blago naročniku priskrbeti oziroma dati zahtevane listine o skladnosti ter je dolžan na
zahtevo naročnika posredovati eventualne
dodatne tehnične informacije o ponujenem
blagu.
Ponudnik mora sprejemati obveznost
servisiranja na področju naročnika za čas
predvidene življenjske dobe ponujene opreme. Ponudnik mora biti sposoben zagotoviti servisiranje ponujene opreme v garancijskem roku z odzivnim časom največ 24 ur od
poziva naročnika. Ponudnik mora zagotoviti
servisiranje ponujene opreme za čas njene
predvidene življenjske dobe in z odzivnim
časom največ 2 dni od poziva naročnika ter
oskrbovati naročnika z rezervnimi deli za
čas življenjske dobe ponujenega blaga.
Ponudnik mora ponudbi priložiti terminski plan izvedbe dobave in montaže in s tem
dinamiko plačil za transformator.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. najnižja cena
2. certifikat kakovosti
prodajalca
3. certifikat kakovosti
proizvajalca
4. certifikat proizvajalca
ISO 14001
5. garancijski rok:
– garancijski rok
30 mesecev
– garancijski rok
36 mesecev
– garancijski rok
42 mesecev

Ponderiranje

90 točk
1,5 točke
1,5 točke
1 točka
2 točki
4 točke
6 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 8.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od dneva odpiranja ponudb, to je do 14. 7. 2007.
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IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 9. uri; na sedežu naročnika, Ulica
Mirka Vadnova 3/a, Kranj.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
20. 3. 2007.
Elektro Gorenjska, d.d.

Gradnje
Ob-8570/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/420-14-77, 420-14-88,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/548-50-23.
Valuta pred prevzemom: 60 EUR,
DDV je vštet, na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu,
davčni številki in navedbi oznake gradnje
1/07-G.
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: rekonstrukcija grelnih naprav in
inštalacija klimatskih naprav.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrunčeva 2a, Celje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija grelnih naprav in inštalacija klimatskih naprav v poslovni stavbi
naročnika po projektu, z možnostjo ogleda lokacije izvedbe del dne 23. 4. 2007
ob 12. uri.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45 33 12 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
največ 90 dni od oddaje naročila; zaključek
najkasneje 90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, za kritje obveznosti
izvajalca do podizvajalcev oziroma kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. garancija
4. rok plačila

Ponderiranje

81%
14%
3%
2%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2 a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-8684/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 60 EUR,
DDV je vštet, na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o
plačilu in posredovanih podatkih o naslovu,
davčni številki in navedbi oznake gradnje
1/07-G.
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: rekonstrukcija grelnih naprav in
inštalacija klimatskih naprav.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrunčeva 2a, Celje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija grelnih naprav in inštalacija klimatskih naprav v poslovni stavbi
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naročnika po projektu, z možnostjo ogleda lokacije izvedbe del dne 23. 4. 2007
ob 12. uri.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45 33 12 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
največ 70 dni od oddaje naročila.
Zaključek najkasneje 70 dni od oddaje
naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti, za kritje obveznosti
izvajalca do podizvajalcev oziroma kooperantov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. garancija
4. rok plačila

Ponderiranje

81%
14%
3%
2%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 70 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 6/35-3219/1-07
Ob-8575/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/444-92-379.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje in popravila elektro
instalacij in elektro naprav na poštah na PE
Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: pošte na področju
poslovne enote Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in popravila elektro instalacij in elektro naprav na poštah na PE
Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
50.70.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 14. 9. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko sposoben izvesti naročilo.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena rednega
periodičnega pregleda
2. cena efektivne delovne
ure
3. cena intervencijske
delovne ure

Ponderiranje

60 točk
30 točk
10 točk

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: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 22. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 9. uri; Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Ob-8704/07
Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo za
obdobje 2008–2010, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 23/07 z dne 16. 3.
2007, Ob-7213/07, objavljamo spremembo
roka za predložitev prijav, in sicer se 11.
točka javnega razpisa spremeni na naslednji način:
11. točka
Rok za predložitev prijav je 30. april
2007, do 12. ure. Prijave morajo prispeti
v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana, ne glede na vrsto prenosa
te prijave, do vključno 30. aprila 2007, do
12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca
morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-turcija08-10@arrs.si, do vključno 30. aprila 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.
Javna agencija
za raziskovalno dejavnost RS
Ob-8685/07
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Milan Zver, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija),
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03 – v nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne
dražbe
1. Predmet prodaje: parc. št. 715/2 – travnik v izmeri 773 m2 in parc. št. 715/3 – stavba v izmeri 422 m2, k.o. Bohinjska Bistrica.
V naravi nepremičnini predstavljata počitniško hišo z zemljiščem na naslovu Ravne v
Bohinju 2, Bohinjska Bistrica. Objekt obsega
klet, pritličje in dve nadstropji. V tlorisu ima
obliko razčlenjenega mnogokotnika. Tvorijo
ga osnovna zgradba in prizidki. V objektu
so bivalni prostori, shrambe, sanitarije in
pomožni prostori. Neto površina prostorov je
ocenjena na 370,20 m2. Kronološka starost
je ocenjena na 57 let.
2. Vrsta pravnega posla: prodaja nepremičnin.
3. Izklicna cena: 94.000 EUR, najnižji
znesek višanja je 500 EUR. Obe parceli
se prodajata skupaj. Izklicna cena nepremičnin ne vsebuje zakonsko določenega
davka na promet z nepremičninami, ki ga
plača kupec.
4. Način in rok plačila kupnine
Kupnina se plača v 8 dneh po podpisu pogodbe na račun prodajalca. Pogodbo
mora kupec podpisati v 15 dneh od poziva
k podpisu pogodbe.
Lastništvo preide na kupca ob plačilu
celotne kupnine in davka na promet nepremičnin.

Plačilo kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina pravnega posla. Prodajna
pogodba je avtomatično razdrta, če kupec
ne plača v navedenem roku.
5. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba
bo potekala v ponedeljek, 23. 4. 2007 na
Ministrstvu za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana, 3. nadstropje, velika sejna soba, z
začetkom ob 10. uri.
6. Drugi pogoji:
a) na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki skladno s pravnim
redom Republike Slovenije lahko postanejo
lastniki nepremičnin; pravne osebe s sedežem v RS in fizične osebe, ki so državljani
RS, kar dokazujejo pred dražbo z izpisom
iz sodnega registra oziroma potrdilom o državljanstvu;
b) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačanih davkih v izvirniku ali
overjeni fotokopiji, ki na dan dražbe ne sme
biti starejše od 30 dni;
c) dražitelji morajo pred dražbo predložiti dokazilo o plačani 10% varščini
od izklicne cene za nepremičnino, za katero dražijo. Varščina se plača na račun
št. 01100-6300109972, sklic na št. 18
33111-7141998-20070000. Dražitelj mora
na dražbi predložiti dokazilo o plačilu varščine s priloženo celotno številko računa za
primer vračila varščine. Uspelemu dražitelju
se varščina všteje v kupnino, ostalim se
vrne brezobrestno v roku 10 dni po opravljeni javni dražbi. Kolikor uspeli dražitelj ne
podpiše pogodbe v 15 dneh od poziva ali
ne plača kupnine v roku 8 dni po podpisu
pogodbe, se vplačana varščina zadrži, ter
se nepremičnina ponudi v nakup drugemu
najugodnejšemu ponudniku. V primeru uveljavljanja predkupne pravice s strani predkupnega upravičenca se rok za sklenitev
pogodbe ustrezno podaljša za čas, ki je z
zakonom predpisan za uveljavitev predkupne pravice in se uspelemu dražitelju varščina vrne brezobrestno v roku 5 dni po
prejetju pravilne vloge o uveljavljanju predkupne pravice;
d) dražitelji, ki ne bodo dokazali izpolnjevanja pogojev iz prvih treh alinej 6. točke,
bodo po sklepu komisije, ki bo vodila dražbo, izločeni iz postopka;
e) vse stroške v zvezi s prenosom lastništva (overovitve, takse, vpis v zemljiško
knjigo in drugo), kakor tudi davek na promet
nepremičnin plača kupec;
f) dražitelj pred nastopom na javni dražbi
podpiše izjavo, da se je seznanil s pravnim
in dejanskim stanjem nepremičnine;
g) nepremičnine so na prodaj po načelu
videno kupljeno, kasnejše reklamacije ne
bodo upoštevane.
7. Komisija Ministrstva za šolstvo in
šport za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem oziroma Vlada Republike Slovenije lahko kadarkoli ustavi postopek prodaje in sklenitve
pravnega posla, pri čemer dražiteljem povrne dokazljive stroške nastopa na javni
dražbi.
8. Informacije: za dodatne informacije v
zvezi s prijavo in ogledom nepremičnine se
obrnite na Jožica Ložar, Ministrstvo za šol-

stvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, tel.
01/478-42-62, faks 01/478-43-28, e-pošta:
jozica.lozar@gov.si.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
po pooblastilu dr. Milan Zver
minister za šolstvo in šport
Ob-8686/07
Republika Slovenija, Vlada Republike
Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, ki jo
po pooblastilu Vlade Republike Slovenije
zastopa dr. Milan Zver, minister za šolstvo in
šport (v nadaljevanju: Republika Slovenija),
v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in
77/03 – v nadaljevanju: uredba) objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin po metodi javne
ponudbe
1. Predmet prodaje sta sledeči nepremičnini:
a) stanovanje v izmeri 62,05 m2,
b) soba v izmeri 20,46 m2,
obe v stanovanjski stavbi na naslovu Goričica 1, Preddvor, ki stoji na parc. št. 338/2,
vl. št. 336, k.o. Breg ob Kokri. Zemljiško
knjižno stanje je neurejeno.
Za stanovanje je sklenjena veljavna najemna pogodba. V skladu z 2. odstavkom
29. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03)
imajo osebe, ki uporabljajo stanovanje pri
prodaji nepotrebnih, zasedenih in najemnih
stanovanj v lasti države, pod enakimi pogoji
predkupno pravico.
2. Izhodiščna cena za sobo je 10.050
EUR.
Izhodiščna cena za stanovanje je 40.400
EUR.
3. Ponudba mora biti predložena v pisni obliki priporočeno ali osebno vročena
na naslov: Republika Slovenija, Ministrstvo
za šolstvo in šport, Kotnikova 38, Ljubljana, s pripisom »nakup nepremičnin, zap. št.
362-13/2003«.
4. Rok za zbiranje ponudb je 30 dni od
objave. Ponudbe morajo biti veljavne najmanj 30 dni od skrajnega roka za predložitev ponudbe.
5. Pred potekom roka za zbiranje ponudb
je potrebno plačati kavcijo v višini 10% vrednosti izklicne cene na transakcijski račun
proračuna RS: 01100-6300109972, sklic na
št. 18 33111-7141998-20070000. Uspelemu
ponudniku se kavcija všteje v kupnino, ostalim se vrne brezobrestno v roku 10 dni po
preteku roka za zbiranje ponudb.
6. Ponudba mora vsebovati naslov kupca, navedbo nepremičnine in ponujeni znesek. Ponudbi je potrebno priložiti:
– potrdilo o državljanstvu za fizično osebo oziroma originalni izpisek iz sodnega registra,
– potrdilo o plačani varščini,
– potrdilo, da ima ponudnik poravnane
vse davke in prispevke v skladu s predpisi
države, katere državljan je, oziroma kjer ima
sedež, ter da je ponudnik, ki je državljan
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druge države oziroma, ki ima sedež v drugi
državi, poravnal v RS tiste davke, ki bi jih
moral poravnati,
– davčno številko in številko računa (naziv banke in št. računa) za primer vračila
kavcije.
7. Prodajalec na podlagi objave javnega zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi
pogodbe o prodaji nepremičnine, ki je predmet te objave, z najugodnejšim ponudnikom
oziroma lahko začeti postopek do sklenitve
pravnega posla ustavi.
8. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejši
ponudnika, obveščeni v roku 30 dni po poteku roka za zbiranje ponudb.
9. Merilo za izbiro je višina ponujena
kupnine. V primeru, da prispe več enakih
ponudb, bo prodajalec postopal po pravilih
javne dražbe (Uredba o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št. 12/03).
10. Kupoprodajna pogodba bo predložena v podpis po obvestilu o izbiri najugodnejšega ponudnika. Rok za plačilo kupnine je
8 dni od sklenitve pogodbe oziroma v več
obrokih, kolikor bo neplačani del kupnine
zavarovan z nepreklicno bančno garancijo
na prvi poziv. Plačilo kupnine je bistvena
sestavina kupoprodajne pogodbe.
11. Izročitev in prenos nepremičnine se
opravi po popolnem plačilu kupnine in stroškov.
12. Davek na promet z nepremičninami, stroške overovitve pogodbe in zemljiško
knjižnega dovolila in eventuelne druge stroške v zvezi s pogodbo in stroške v zvezi s
prenosom lastninske pravice plača kupec.
13. Vse druge informacije lahko zainteresirani ponudniki dobijo na naslovu: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo in šport,
Kotnikova 38, Ljubljana, tel. 01/478-42-62
(Jožica Ložar). Ogled nepremičnin je mogoč
po predhodnem dogovoru.
Republika Slovenija
Vlada Republike Slovenije
po pooblastilu dr. Milan Zver
minister za šolstvo in šport
Št. 352-72/2007
Ob-9029/07
Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije, na podlagi 8. člena Stanovanjskega pravilnika Stanovanjske komisije
Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: stanovanjski pravilnik), ki je bil sprejet
s sklepom Vlade Republike Slovenije, št.
360-00/2001-2 dne 16. 6. 2004 objavlja
razpis
za dodelitev službenih stanovanj
v najem
Upravičenci do prijave na razpisu, so po
določbi 1. člena stanovanjskega pravilnika
delavci, zaposleni v Vladi Republike Slovenije, ministrstvih, vladnih službah in drugih
organizacijskih enotah državne uprave ter
Državnega pravobranilstva Republike Slovenije, z izjemo Policije kot organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve in delavcev,
ki so pripadniki stalne sestave Slovenske
vojske oziroma opravljajo vojaško službo pri
Ministrstvu za obrambo.
I. Predmet razpisa:
a) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ljubljana:
Celovška 134, stanovanje št. 32 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 55,45 m2,
Dolenjska cesta 46, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 35,49 m2,

Dunajska cesta 115, stanovanje št. 8 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 61,70 m2,
Einspielerjeva 3, stanovanje št. 35 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 18,67 m2,
Janežičeva 15, stanovanje št. 17 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 36,21 m2,
Kotnikova ulica 20, stanovanje št. 18
(opremljeno), 4-sobno, velikosti 85,21 m2,
Kotnikova 12, stanovanje št. 14 (opremljeno), 1-sobno, velikosti 54,62 m2,
Kvedrova ulica 5, stanovanje št. 78 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 33,36 m2,
Merčnikova 1, stanovanje št. 27 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 27,25 m2,
Peričeva ulica 31, stanovanje št. 19
(opremljeno), 2-sobno, velikosti 55,32 m2,
Peričeva ulica 31, stanovanje št. 22
(opremljeno), 2-sobno, velikosti 55,45 m2,
Slomškova 33, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 1,5-sobno, velikosti 44,29 m2,
Slomškova 33, stanovanje št. 8 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 30,47 m2,
Steletova 2, stanovanje št. 36 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 49,58 m2,
Trebinjska 13, stanovanje št. 21 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 70,21 m2,
Trubarjeva 81, stanovanje št. 30 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 27,23 m2,
Vogelna 8, stanovanje št. 27 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 36,15 m2,
Vožarski pot 10, stanovanje št. 28 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 24,86 m2,
b) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Brežice
Bizeljska 18, stanovanje št. 3 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,28 m2,
Bizeljska 18, stanovanje št. 4 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,28 m2,
Kettejeva 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 51,76 m2,
Kettejeva 1, stanovanje št. 2 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 51,76 m2,
Kettejeva 3, stanovanje št. 4 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 51,76 m2,
c) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Celje:
Kajuhova 7, stanovanje št. 10 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 47,06 m2,
Škapinova 8, stanovanje št. 17 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,07 m2,
č) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ilirska Bistrica:
Gubčeva 1, stanovanje št. 4 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 70,60 m2,
d) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Jesenice:
Cesta Cirila Tavčarja 10, stanovanje
št. 35 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti
55,96 m2,
e) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Kozina:
Rodiška 7, stanovanje št. 8 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 23,12 m2,
f) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Kranj:
Ulica Juleta Gabrovška 19, stanovanje
št. 27 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti
65,90 m2,
Ulica Lojzeta Hrovata 5, stanovanje št.
40 (neopremljeno), garsonjera, velikosti
33,50 m2,
g) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Maribor:
Regentova 6, stanovanje št. 26 (neopremljeno), garsonjera, velikosti 22,09 m2,
h) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Mirna na Dolenjskem:
Glavna cesta 33, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 63,59 m2,
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Glavna cesta 51, stanovanje št. 10 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 49,19 m2,
Sokolska ulica 12, stanovanje št. 3 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 60,22 m2,
i) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Murska Sobota:
Lendavska 19b, stanovanje št. 35 (neopremljeno), 3-sobno, velikosti 76,35 m2,
j) oddaja v najem nezasedenega stanovanja – Postojna:
Kidričevo naselje 23, stanovanje št.
21 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti
31,86 m2,
Kidričevo naselje 1, stanovanje št. 5 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 70,81 m2,
k) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Ptuj:
Ulica 5.prekomorske brigade 2, stanovanje št. 8 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti
40,84 m2,
l) oddaja v najem nezasedenih stanovanj
– Ribnica:
Prijateljev trg 5, stanovanje št. 6 (neopremljeno), 2-sobno, velikosti 52,59 m2,
m) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Sežana:
Partizanska cesta 68, stanovanje št.
404 (neopremljeno), 2,5-sobno, velikosti
68,22 m2,
n) oddaja v najem nezasedenih stanovanj – Velenje:
Goriška cesta 49, stanovanje št. 11 (neopremljeno), 1-sobno, velikosti 30,55 m2,
Vsa stanovanja bodo vseljiva sukcesivno
do konca leta 2007.
II. Razpisni pogoji:
Uslužbenec ima pravico kandidirati na
razpisu, če ni sam ali njegov zakonski oziroma izvenzakonski partner lastnik oziroma
solastnik stanovanja v oddaljenosti do 60
km od kraja, kjer uslužbenec opravlja svoje delo, oziroma ni moč šteti, da je njegov
stanovanjski status urejen. Posamezni prosilec lahko kandidira samo za stanovanje v
enem kraju.
Prosilci, ki so upravičeni do prijave na
razpis, morajo glede na svoj stanovanjski
status priložiti naslednje listine:
1. vloga prosilca (s kratkim opisom stanovanjskih razmer);
2. izpolnjena obrazca (obrazec 1, obrazec 2);
3. v primeru skupne vloge dveh prosilcev, ki živita v dalj časa trajajoči izvenzakonski skupnosti, potrdilo o skupnem gospodinjstvu, ki ni starejše kot mesec dni;
4. dokazila (najemna pogodba oziroma
drugo dokazilo o obstoju najemnega razmerja, kopija pogodbe o sklenjenem stanovanjskem varčevanju);
5. izjavo uslužbenca, da bo v enem letu
izpraznil stanovanje po zaključku stanovanjskega varčevanja (v primeru, da stanovanjsko varčuje).
V primeru dvoma pri dokazovanju stanovanjskega statusa, lahko strokovna služba
prosilca dodatno pozove za predložitev potrdila o stalnem oziroma začasnem bivališču,
ki ne sme biti starejše kot mesec dni.
Zahtevana obrazca (obrazec 1, obrazec 2) sta objavljena na spletni strani Ministrstva za javno upravo, pod vsebino: za
javne uslužbence, uslužbenski dogodki,
službena stanovanja, na spletnem naslovu:
http://www.mju.gov.si/si/dogodki/za_javne_usluzbence/za_javne_usluzbence/
Vlogo za dodelitev stanovanja odda
uslužbenec skupaj z ostalimi zahtevanimi
listinami po pogojih razpisa pri organu, pri
katerem je zaposlen, v roku 45 dni po objavi
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razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije. Vloge z izpolnjenimi obrazci in dokazili
so državni organi dolžni pregledati in samo
popolno opremljene vloge točkovati v skladu
s stanovanjskim pravilnikom. Po točkovanju
vlog organi razvrstijo prosilce po krajih, v
katerih so razpisana službena stanovanja
in po številu zbranih točk. Državni organi
odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih evidenc.
Državni organi morajo izdelani prednostni red skupaj s prilogami poslati na naslov
Ministrstva za javno upravo v nadaljnjih 7
dneh.
V prednostni vrstni red so državni organi
dolžni vključiti tudi prosilce organov v njihovi
sestavi, razen v primeru organov v sestavi z več kot 800 zaposlenimi in v primeru
upravnih enot.
Prednostni red se v primeru organov v
sestavi z več kot 800 zaposlenimi pripravi ločeno, dodelitev kadrovskih točk pa se
opravi po postopku tretjega odstavka 12.
člena stanovanjskega pravilnika. Prednostni
red se skupaj z vlogami pošlje v potrditev,
podpis in nadaljnji postopek resornemu ministrstvu.
Prednostni redi za upravne enote se
pripravijo ločeno v okviru pristojnega mi
nistrstva, z upoštevanjem 4. odstavka 12.
člena stanovanjskega pravilnika.
Na razpis se lahko prijavijo tudi uslužbenci, ki so upravičeni do prijave na razpis
in so jim bila službena stanovanja dodeljena
zaradi smotrnejšega gospodarjenja s službenimi stanovanji, oziroma iz razloga nujnih
službenih potreb. V primeru, da dosežejo
zadostno število točk, se v razpis vključi tudi
stanovanje, ki ga imajo v najemu, najemna
pogodba pa se jim spremeni (za čas opravljanja dela v organu).
III. Splošne določbe:
Pri odločanju o dodelitvi službenih stanovanj Stanovanjska komisija Vlade Republike
Slovenije nepopolnih vlog in vlog, ki jih državni organi ne bodo poslali na naslov Ministrstva za javno upravo v zgoraj navedenem
roku, ne bo upoštevala.
Državni organi sami odgovarjajo za pravilnost posredovanih podatkov iz kadrovskih
evidenc.
Pri odločanju o velikosti dodeljenih službenih stanovanj, Stanovanjska komisija Vlade Republike Slovenije upošteva podatek o
številu družinskih članov.
Prednostni red velja 6 mesecev od sprejetja na seji Stanovanjske komisije Vlade Republike Slovenije. V primeru, da se prosilec
odpove najemu že dodeljenega stanovanja,
oziroma, da je v tem roku na razpolago dodatno stanovanje, se takšno stanovanje ponudi
v najem naslednjemu prosilcu na prednostnem redu, ki dosega zadostno število točk.
O rezultatih razpisa bodo obveščeni vsi
državni organi, katerih prosilci so se prijavili na razpis. Državni organi so dolžni vse
prosilce v okviru svojega organa obvestiti o
rezultatih razpisa. Uslužbenci, ki jim bodo
službena stanovanja dodeljena, bodo osebno prejeli sklep o dodelitvi. Prednostni vrstni
red bo objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-9159/07
Javno naročilo
za izbor izvajalca za omogočanje
dostopa do vsebin javne uprave na
javno dostopnih točkah

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
1. Ime oziroma naziv in sedež ponudnika: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo (MVZT), Trg OF 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-00, faks
01/478-83-75, http://mvzt.gov.si, e-pošta:
gp.mvzt@gov.si.
2. Javno naročilo bo izvedeno kot postopek zbiranja ponudb z predhodno objavo.
Naročnik bo izvedel postopek v eni fazi,
ne bo izvedel dialoga s prijavitelji in ne bo v
postopek vključil pogajanja.
Poleg te objave je potrebno pridobiti tudi
razpisno dokumentacijo.
3. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je zagotovitev javnega in brezplačnega
načina za dostop do vsebin in storitev e-uprave na internetu. Rezultat bo objava vsebin in
storitev na javno dostopnih točkah.
4. Osnovni pogoji in merila.
Na javno naročilo se lahko prijavijo posamezniki in podjetja z ustrezno registracijo
(izpisek iz sodnega registra), ki že imajo
rešitve in infrastrukturo javno dostopnih točk
do interneta ter le-te že ponujajo v uporabo
po Sloveniji ali tujini. Rešitev mora biti delujoča in že preizkušena.
Merila za izbor izvajalca:
1. razširjenost javno dostopnih točk po
Sloveniji – 30%,
2. povprečna frekventnost obiskov –
25%,
3. cena ponudbe – 25%,
4. reference – 20%.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna
višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega naročila, znašajo 65.000 EUR
evrov, brez davka na dodano vrednost.
6. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva so na voljo na proračunski postavki
5680 Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za leto 2007. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena do konca
leta 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: vloge morajo dospeti v vložišče Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF 13,
1000 Ljubljana, ali na elektronski poštni naslov: robert.gustin@gov.si, najpozneje do
27. 4. 2007, do 24. ure, ne glede na način
dostave (s priporočeno pošiljko, po faksu,
elektronski pošti ali osebno).
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: vloge bodo odprte dne 30. 4.
2007. Neveljavne vloge (nepravilno sestavljene in nepravočasno prispele) ne bodo
obravnavane.
9. Rok v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: potencialni
prejemniki bodo obveščeni o izidu razpisa
v roku 45 dni.
10. Čas, kraj in oseba, kjer lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo
Vsa razpisna dokumentacija je ves čas
trajanja razpisa na voljo na spletnem naslovu http://www.mvzt.gov.si v rubriki Razpisi,
oziroma v glavni pisarni Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, Trg OF
13, 1000 Ljubljana, vsak dan od 9. do 13.
ure do vključno petka 27. 4. 2007 do 12. ure.
Razpisna dokumentacija bo na spletnih straneh ministrstva na voljo tudi po končanem
roku za vlaganje prijav.
Dodatne informacije so na voljo vsak delovni dan od 9. do 10. ure na Ministrstvu
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
– Direktorat za informacijsko družbo, Trg

OF 13, 1000 Ljubljana, tel. 01/478-47-74,
faks 01/478-46-65. Kontaktna oseba za
vsa pojasnila povezana z razpisom je mag.
Robert Guštin (elektronski naslov: robert.gustin@gov.si).
Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo
Št. 430-18/2007-1
Ob-8705/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), in
Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Portugalske
republike (Uradni list RS – MP 7/03), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost
in tehnologijo Republike Slovenije v obliki
Protokola 2. zasedanja slovensko-portugalskega odbora za znanstveno in tehnološko
sodelovanje, podpisanega 16. januarja 2006
v Ljubljani ter Metodologije ocenjevanja vlog
za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in
razvojnih projektov (št. 631-12/2006, 20. 2.
2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta
30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Portugalsko
republiko v letih 2008 do 2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana. (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in portugalskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne
projekte in sicer krajše obiske do 14 dni in
daljše obiske od enega do 2 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Portugalski
republiki;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije in
dnevnice za portugalske raziskovalce ob
obiskih v Republiki Sloveniji (kratki obiski
– do 14 dni);
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije do
1252 € mesečno za portugalske raziskovalce ob obiskih v Republiki Sloveniji (dolgi
obiski – do 2 mesecev).
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehniki,
družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
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raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter izvajajo
s strani agencije financirane programe dela
javnih raziskovalnih organizacij ali s strani
agencije financirane oziroma sofinancirane
projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne projekte
(zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih
Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni
vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in portugalski nosilec morata vložiti prijavi
praviloma paralelno v terminu in na način,
ki ga določita pristojni instituciji (agencija
in GRICES – Gabinete de Relaçes Internacionais da Ciencia e do Ensino Superior, Ministerio da Ciencia, Tecnologia e Ensino Superior, Av. 5 de Outubro, N. 85-5,
1050-050 Lisboa, Portugal, e-pošta: Teresa.Delicado@grices.mctes.pt).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati
v celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec (ARRS-MS-PT-03-A/2007 in ARRS-MSPT-03-B/2007) in samostojne priloge. Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih
izvodih (eden v slovenskem in eden v angleškem jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja
raziskovalnega projekta na slovenski strani,
mora vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-PT-03-A/2007, v slovenskem
in angleškem jeziku) se pošlje tudi po elektronski pošti na naslov: razpis-portugalska08-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni or-

gan (skupni slovensko-portugalski odbor za
znanstveno in tehnološko sodelovanje).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire skupnega slovensko-portugalskega odbora za znanstvenotehnološko sodelovanje, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 83.458,52 €. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano na
sprejem proračuna za navedena proračunska leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2009.
10. Način predložitve prijave: pisne prijave z vso dokumentacijo in z oznako »Ne
odpiraj, prijava na Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Portugalsko
republiko v letih 2008 do 2009«, morajo
prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z
naslovom prijavitelja na naslov: Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana.
V vsaki poslani pošiljki (ovojnici) je lahko
le ena pisna prijava.
Prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-PT-03-A/2007, v slovenskem in
angleškem jeziku) se mora poslati tudi po
elektronski pošti na naslov: razpis-portugalska08-09@arrs.si. Prijave, oddane po elektronski pošti, morajo prijavitelji poslati na
elektronski naslov za vsak projekt posebej
le z enim posredovanim sporočilom.
11. Rok za predložitev prijav je torek,
15. maj 2007, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te prijave, do
vključno torka, 15. maja 2007, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo
po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-portugalska08-09@arrs.si, do vključno
četrtka, 15. 5. 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.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega
odbora, predvidoma decembra 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
prilogo), interesenti pa jih lahko dvignejo tudi
v agenciji, v enoti za mednarodno sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana. Podrobnejše informacije: Katarina Seršen, tel. 01/478-46-59,
e-pošta: katarina.sersen@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-24/2007/1
Ob-8898/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
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Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov (št.
631-12/2006, 20. 2. 2006), usmeritev Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Madžarske (Uradni list RS-MP, št. 11/95), Protokola
desetega zasedanja Skupnega odbora za
znanstveno in tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko z dne 21. novembra 2006, Ljubljana,
Slovenija, Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko v letih 2008–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa:
a) Sofinanciranje medsebojnih obiskov
(stroški potovanja in bivanja) slovenskih in
madžarskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših
obiskov do 14 dni in daljših obiskov do 3
mesecev.
b) Sofinanciranje ostalih mednarodnih
aktivnosti, ki so dogovorjene in sprejete v
Protokolu desetega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko za obdobje 2008–2009.
3. Agencija bo sofinancirala:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih na Madžarskem;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06, stran 16305, v nadaljevanju:
uredba), za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za madžarske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti
domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 1252 €
(evrov) mesečno. Madžarskim raziskovalcem se ne glede na dolžino bivanja (kratki
ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini
dnevnic po uredbi za čas trajanja obiska;
– mednarodne aktivnosti, ki so sprejete
v Protokolu desetega zasedanja Skupnega
odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje med Republiko Slovenijo in Republiko
Madžarsko, 21 novembra 2006, Ljubljana,
Slovenija za obdobje 2008–2009.
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4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prednost bodo imele prijave, ki se nanašajo na raziskave s področij: tehniške
vede, biotehnologija (hrana in zdravje), naravoslovno-matematične vede, okolje, medicinske vede;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev in izpolnjujejo pogoje, ki so
določeni z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in s predpisi agencije; ter
izvajajo s strani agencije financirane programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s
strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali aplikativnega raziskovanja, ali odobrene mednarodne
projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih
programih Evropske unije na področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in madžarski nosilec morata vložiti prijavi
načeloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (ARRS in National Office for Research and Technology,
H-1052, Budapest Szervita tér 8).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v
celoti izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
A in B (ARRS-MS-HU-03/A/2007 in ARRSMS-HU-03/B/2007). Prijava na razpis mora
biti predložena v 2 pisnih izvodih (eden v
slovenskem in eden v angleškem jeziku).
Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega
projekta na slovenski strani, mora vsebovati
naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca
(ARRS-MS-HU-03/A/2007, v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje po elektronski
pošti na naslov: razpis-madzarska08-09@
arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,
programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavnih metodologijah. Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
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– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno-tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda Upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupnega odbora za znanstveno- tehnološko sodelovanje
med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko, na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 85.000 € (evrov).
Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je vezano na sprejem finančnega načrta agencije
za navedena leta ter na zagotovitev namenskih sredstev za sofinanciranje po predmetnem javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Madžarsko v letih 2008-2009«,
morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom prijavitelja na naslov:
Javna agencija za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-madzarska08-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana, ne
glede na vrsto prenosa te prijave, do vključno ponedeljka, 30. aprila 2007 do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (ARRSMS-HU-03/A/2007) morajo po elektronski
pošti prispeti na naslov: razpis-madzarska08-09@arrs.si do vključno ponedeljka,
30. aprila 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.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po enajstem zasedanju
skupnega slovensko-madžarskega odbora
za znanstveno in tehnološko sodelovanje,
predvidoma v 4. trimesečju 2007.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej priloge), interesenti pa jih lahko dvi-

gnejo tudi v agenciji, v enoti za mednarodno
sodelovanje, Trg OF 13, Ljubljana.
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-23/2007/1
Ob-8899/07
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS,
št. 96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi
Javne agencije za raziskovalno dejavnost
Republike Slovenije (Uradni list RS, št.
123/03), Pravilnika o financiranju in sofinanciranju mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Metodologije ocenjevanja vlog za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in razvojnih projektov
(št. 631-12/2006, 20. 2. 2006), usmeritev
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Republike Slovenije v obliki Zakona
o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Republike Albanije (Uradni list RS-MP, št. 5/06),
Protokola prvega zasedanja skupnega slovensko-albanskega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje (7. 12. 2006, Tirana, Albanija), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Albanijo v letih 2008–2009
1. Naziv in naslov uporabnika proračunskih sredstev: Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: agencija).
2. Predmet javnega razpisa: sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja
in bivanja) slovenskih in albanskih raziskovalcev, ki izvajajo skupne raziskovalne projekte, in sicer krajših obiskov do 14 dni in
daljših obiskov do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v Albaniji;
– stroške bivanja za albanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemoma
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***), vendar največ do 100 EUR
dnevno in dnevnice do višine določene v
veljavni uredbi (Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki
se ne vštevajo v davčno osnovo, Uradni list
RS, št. 140/06, stran 16305, v nadaljevanju:
uredba), za kratke obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za albanske raziskovalce ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev (Ljubljana in Maribor) ali izjemomo
v primeru zasedenosti domov v hotelu B
kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski do
treh mesecev in dnevnice do višine določene v veljavni uredbi. V primeru zasedenosti
domov se za namestitev bivanja v Sloveniji
povrne znesek v višini največ do 1252 €
mesečno. Albanskim raziskovalcem se ne
glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po
uredbi za čas trajanja obiska.
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4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2 leti;
– prednost pri izbiri bodo imeli predlogi
projektov, ki se nanašajo na raziskave na
naslednjih področjih: informacijske in telekomunikacijske tehnologije, biotehnologije
in farmacija, novi materiali in nanotehnologije, upravljanje tehnoloških procesov, trajnostni razvoj, družbene in humanistične vede
– kulturna dediščina.
Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki:
– so vpisani v evidenco za opravljanje
raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji
oziroma v register zasebnih raziskovalcev
agencije, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane
z Zakonom o raziskovalni in razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
– izvajajo s strani agencije financirane
programe dela javnih raziskovalnih organizacij ali s strani agencije financirane oziroma sofinancirane projekte temeljnega ali
aplikativnega raziskovanja, ali odobrene
mednarodne projekte (zlasti npr. sodelovanje v okvirnih programih Evropske unije na
področju raziskav in tehnološkega razvoja), ki zagotavljajo osnovni vir financiranja
raziskav;
– slovenski vodja raziskovalnega projekta, ki se prijavlja na javni razpis, mora
izpolnjevati pogoje iz Zakona o raziskovalni
in razvojni dejavnosti za vodjo raziskovalnega projekta (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in albanski nosilec morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (agencija, ARRS
in Ministrstvo za šolstvo in znanost Republike Albanije, kontaktna oseba je gospod
Edmond Agolli).
5. Prijavitelj se prijavi na javni razpis s
prijavo, ki je skladna z razpisno dokumentacijo. Prijava na javni razpis mora vsebovati v celoti izpolnjena in podpisana prijavna
obrazca A in B (ARRS-MS-AL-03-A/2007 in
ARRS-MS-AL-03-B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava, ki jo predloži vodja raziskovalnega projekta na slovenski strani, mora
vsebovati naslednje elemente:
a) predlog projekta (do treh strani), ki
mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek povzetek vsebine (do 500 besed) v slovenskem in angleškem jeziku;
– definicijo ciljev projekta;
– opis morebitnega prejšnjega sodelovanja;
– opis pričakovanih rezultatov in pridobitev;
b) prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje
po elektronski pošti na naslov: razpis-albanija08-09@arrs.si;
c) prijavitelj poda pisno izjavo o istovetnosti elektronske in pisne prijave.
6. Merila za izbiro prijav za sofinanciranje
Predlog izbora prijav za sofinanciranje
pripravi s strani agencije imenovana strokovna komisija, pri čemer upošteva ovrednotenje kvalitete raziskovalnih projektov,

programov oziroma tehnoloških projektov
po veljavni metodologiji.
Navedeno vrednotenje vključuje:
– pomen rezultatov raziskav za družbeni
in gospodarski razvoj Republike Slovenije;
– znanstveno odličnost in/ali aplikativnost raziskav;
– možnosti za vključitev v raziskovalne
projekte EU;
– uporabnost projekta v praksi oziroma
gospodarstvu;
– reference vodje projekta in raziskovalne skupine;
– vključenost mladih raziskovalcev;
– izvedljivost projekta.
Predlog izbora vlog za sofinanciranje
nato obravnava pristojni mednarodni organ
(Skupni odbor za znanstveno-tehnološko
sodelovanje med Republiko Slovenijo in
Republiko Albanijo).
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na podlagi izbire Skupnega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Republiko Albanijo,
na katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 85.000 €. Sofinanciranje v letih 2008 do 2009 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije za navedena leta ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. 1. 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. 1. 2008 do 31. 12. 2009.
10. Način predložitve prijave
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, vloga na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Albanijo v letih 2008-2009«, morajo prijavitelji dostaviti v zaprtih ovojnicah
in z naslovom prijavitelja na naslov: Javna
agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti.
Prve štiri strani prijavnega obrazca (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-albanija08-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav: prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, ne glede na vrsto
prenosa te prijave, najkasneje do 7. junija
2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega obrazca A morajo po elektronski pošti
prispeti na naslov: razpis-albanija08-09@
arrs.si do 7. junija 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.
12. Prijave bo po preteku roka za predložitev prijav odprla strokovna komisija agencije. Nepravočasno prispelih in nepravilno
opremljenih prijav komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene prijaviteljem.
13. O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni po zasedanju skupnega slovensko-albanskega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje, predvidoma v
tretjem trimesečju 2007.
Javni razpis in prijavni obrazci bodo od
dneva objave javnega razpisa v Uradnem li-
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stu RS objavljeni tudi na spletni strani agencije (www.arrs.gov.si/sl/razpisi).
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Ob-8586/07
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
1000 Ljubljana, na podlagi Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za
oddajo in uporabo površin za opravljanje
spremljajočih dejavnosti na in ob javni cesti,
na katerih se opravljajo spremljajoče dejavnosti (Ur. l. RS, št. 68/02) objavlja
javni razpis
za oddajo površin za opravljanje
spremljajočih dejavnosti v zakup
1. Predmet zakupa: opravljanje spremljajočih dejavnosti na počivališčih ob državnih
cestah v Republiki Sloveniji.
2. Mesečno povračilo
Za opravljanje spremljajočih dejavnosti
na enem počivališču, v odvisnosti od vrste objekta, mesečno povračilo ne sme biti
manjše od:
a) 125,19 EUR za stojnice,
b) 208,65 EUR za mobilne objekte začasnega značaja,
c) 333,83 EUR za objekte iz lahke montažne konstrukcije,
d) 625,94 EUR za zidane objekte trajnega značaja.
3. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva razpisno dokumentacijo: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 316/III, (Irena Skubic) tel.
01/478-83-36, faks 01/478-80-36, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
4. Predložitev ponudbe: ponudbo je potrebno predložiti na naslov: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana
– vložišče, soba 21/I, do 9. 5. 2007 do 9.
ure.
5. Vsebina ponudbe.
6. Ponudnik mora ponudbi priložiti naslednje priloge:
a) Podatke o lokaciji počivališča na katerem želi opravljati dejavnost. Navesti je
potrebno št. ceste odseka in okvirno stacionažo;
b) projektno dokumentacijo, iz katere bo
razvidna vrsta objekta, ki ga želi ponudnik
postaviti na razpisani površini za spremljajoče dejavnosti;
c) seznam dejavnosti, ki jih želi opravljati;
d) dokazilo, da je registriran za opravljanje dejavnosti, ki jih želi opravljati, in ima
za to tudi dovoljenje pristojnih inšpekcijskih
služb (predvsem zdravstvene in požarne inšpekcije);
e) izjavo, do bo dejavnosti opravljal sam
in jih ne bo oddal drugim izvajalcem;
f) reference, pridobljene pri opravljanju
posameznih vrst dejavnosti;
g) časovno opredeljen termin opravljanja dejavnosti z navedbo začetka aktivnosti
za postavitev objekta, začetka obratovanja
ter dnevnega, tedenskega in letnega časa
obratovanja, pri tem je potrebno upoštevati
minimalne pogoje iz Uredbe o določitvi višine povračil in drugih pogojev za oddajo in
uporabo površin za opravljanje spremljajo-
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čih dejavnosti na in ob javni cesti, na katerih
se opravljajo spremljajoče dejavnosti:
– dejavnost je potrebno opravljati 7 dni v
tednu in 12 ur dnevno;
h) podrobnejši opis ponudbe, ki se bo
opravljala na predvideni površini.
7. Bančna garancija: ponudbi mora biti
priložena garancija v vrednosti 625,94 EUR
za vsako ponujeno lokacijo.
8. Javno odpiranje: javno odpiranje ponudb bo 9. 5. 2006 ob 9. uri v sejni sobi
320/III. nadstropje, Tržaška 19, 1000 Ljubljana.
9. Merila za ocenitev ponudb:
a) mesečno povračilo,
b) obratovalni čas,
c) gostinska ponudba,
d) vrsta objekta.
Uporaba meril je natančno razčlenjena v
razpisni dokumentaciji.
10. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik bo druge informacije ponudnikom posredoval le na podlagi pisnih zahtev,
ki jih bo prejel najkasneje 5 dni pred rokom
za predložitev ponudb na naslov: Republika
Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija
RS za ceste – Služba za javna naročila in
realizacijo letnega plana, Tržaška 19, 1000
Ljubljana.
11. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
12. Datum odposlanja zahteve za objavo: 21. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 0737/2007

Ob-8629/07

Javni razpis
za sofinanciranje prireditev turističnih
društev v letu 2007
1. Ime oziroma naziv in sedež subjekta,
ki podeljuje sredstva: Slovenska turistična
organizacija, Dunajska 156, 1000 Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
tega razpisa je dodelitev sredstev za prireditve turističnih društev v letu 2007.
3. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Na razpis se lahko prijavi vsako turistično društvo, registrirano v Sloveniji, ki deluje
najmanj 2 leti.
Vsako turistično društvo lahko kot prijavitelj v okviru tega razpisa prijavi le eno
prireditev. Kolikor bo društvo kandidiralo za
sofinanciranje več kot ene prireditve, bodo
tovrstne prijave izločene.
4. Merila za izbor prejemnikov sredstev
Prejemniki sredstev in višina dodeljenih
sredstev bodo odvisni od naslednjih kriterijev:
1. Značaj prireditve (stopnja prispevanja
h kakovosti turistične ponudbe destinacije
in povezovanju dediščine, naravnih vrednot
in doživetij).
2. Število povezanih subjektov pri organizaciji prireditve (turistična društva, lokalne
turistične organizacije, občine, kulturne in
druge institucije).
3. Tržna naravnanost (kakovost načrta
trženja prireditve).
4. Trajanje prireditve.
5. Število vseh obiskovalcev.
6. Število tujih obiskovalcev.
Največji možni znesek, ki je lahko dodeljen posameznemu turističnemu društvu, je
1.200 EUR.
STO bo sofinancirala prireditve, ki bodo
ustrezale pogojem razpisa in bodo dosegle
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najmanj 40 točk. Projekti, ki bodo ocenjeni
z manj kot 40 točkami bodo izločeni. Sredstva, ki so na razpolago, se bodo delila
med najboljše ocenjene prireditve do porabe
sredstev.
5. Okvirna višina sredstev, ki so na
razpolago: skupna višina sredstev, ki se
na podlagi tega razpisa dodeljuje, znaša
125.000 EUR.
6. Obdobje, v katerem morajo biti sredstva porabljena: sredstva, ki bodo dodeljena
posameznim društvom, morajo biti porabljena do 30. 11. 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev: šteje se,
da je prijava prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo prijav, to je do dne
30. 4. 2007, najkasneje do 14. ure prispela
na sedež Slovenske turistične organizacije,
Dunajska 156, Ljubljana, V. nadstropje v tajništvu. Šteje se, da je prijava pravilno označena, če je na ovojnici označeno »Javni
poziv – Sofinanciranje prireditev turističnih
društev – Ne odpiraj!«. Nepravočasne ali
nepravilno označene prijave bodo vrnjene
prijavitelju neodprte, zato mora biti na hrbtni
strani vsake pošiljke označen pošiljatelj.
8. Datum odpiranja vlog za dodelitev
sredstev: komisija bo z odpiranjem prijav pričela dne 3. 5. 2007 ob 10. uri na STO, Dunajska 156, Ljubljana. Odpiranje ni javno.
9. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu razpisa: prijavitelji
bodo o izboru in dodelitvi sredstev, ki bodo
dana turističnim društvom, pisno obveščeni
v roku najpozneje 30 dni od dneva, ko bo
končano odpiranje prijav.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dobijo dodatne informacije:
vse dodatne informacije v zvezi z razpisom
dobite na Slovenski turistični organizaciji, pri
mag. Maji Pak, na tel. 01/58-91-860, vsak
delavnik od 9. do 12. ure.
11. Kraj, kjer lahko zainteresirani dobijo razpisno dokumentacijo: vsa razpisna dokumentacija je na voljo na spletni
strani Slovenske turistične organizacije
www.slovenia.info, na Poslovnih straneh.
Slovenska turistična organizacija
Št. 11/2007
Ob-9028/07
Na podlagi 2. odstavka 11. člena Pravilnika o vrstah, vsebini in poteku specializacij zdravnikov, (Ur. l. RS, št. 59/03, 51/04,
15/05 in 20/07), Zdravniška zbornica Slovenije objavlja, da bo od 1. 4. 2007 odprt
javni razpis specializacij s področja dentalne
medicine.
Dodatne informacije bodo na voljo aprila
v reviji Isis in na spletnih straneh Zdravniške
zbornice Slovenije: www.zzs-mcs.si. Razpisna dokumentacija je na voljo v Oddelku za
usposabljanje in strokovni nadzor, Dalmatinova 10, Ljubljana, pritličje; tel. 01/307-21-66,
e-pošta: tatjana.paradzik@zzs-mcs.si.
Zdravniška zbornica Slovenije
Ob-8617/07
Javni razpis
za izbiro izvajalca za Izvedba
investicijsko vzdrževalnih del
in izgradnja novega dvigala na
večstanovanjskem objektu z zasedenimi
najemniškimi stanovanji, Leskovarjeva
ulica 1, Slovenska Bistrica
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, tel.

+386(1)300-88-11, faks +386(1)431-83-32,
kontaktna oseba: Andrej Kos, e-pošta: andrej.kos@ns-piz.si.
2. Kraj izvajanja del: večstanovanjski
objekt z zasedenimi najemniškimi stanovanji
Leskovarjeva ulica 1 v Slovenski Bistrici.
3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je lastnik zemljišča, parc. št. 1406/2 in
1404/2 k.o. Slovenska Bistrica, in na njem
stoječega zasedenega večstanovanjskega
objekta na Leskovarjevi ulici 1 v Slovenski
Bistrici. V skladu s Programom vzdrževanja
nepremičnin in rekonstrukcij za leto 2007
(v nadaljevanju: Program), ki so ga potrdili pristojni organi naročnika, naročnik
na predmetnem objektu načrtuje izvedbo
investicijsko vzdrževalnih del in izgradnjo
novega dvigala. Podrobne specifikacije del
so navedene v Tehničnem popisu del, ki
je kot Priloga 1 sestavni del te razpisne
dokumentacije.
Trajanje izvedbe naročila: 4 mesece.
4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo in cena le-te: nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000
Ljubljana (VI. nadstropje). Odkupna cena
za izvod razpisne dokumentacije znaša 40
EUR, ki jih je pred dvigom dokumentacije
potrebno nakazati na TRR naročnika, odprt
pri Abanki Vipa d.d., št. 05100-8010457659.
Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik.
5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno
torka, 17. 4. 2007.
6. Rok za prejem ponudb: 18. 4. 2007
do 14. ure.
7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 19. 4.
2007 ob 10. uri na sedežu naročnika, Mala
ulica 5, Ljubljana.
8. Sposobnost za izvedbo naročila bo
priznana vsakemu ponudniku, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
Osebni status:
– ponudnik je registriran pri pristojnem
sodišču ali drugem pristojnem organu
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
naročila
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
Kazenskem zakoniku (Ur. l. RS, št. 63/94,
70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05, 17/06):
– hudodelsko združevanje, sprejemanje
podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje,
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja.
dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo
ponudnika, s katerim ponudnik pooblašča
naročnika za pridobitev podatkov iz evidence pri pristojnem organu in
dokazilo: izjava zakonitega zastopnika in
pooblastilo zak. zastopnika, s katerim pooblašča naročnika za pridobitev podatkov iz
evidence pri pristojnem organu;
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Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila pristojnih organov, da niso oni oziroma njihovi
zakoniti zastopniki storili zgoraj naštetih kaznivih dejanj.
Poslovna in finančna sposobnost:
– proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali
postopek likvidacije ali, da ni prenehal poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
odločbe
dokazilo: izjava ponudnika.
– ponudnik ima poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali poslovne obveznosti v skladu s predpisi
dokazilo: izjava ponudnika;
– ponudnik je v preteklem letu izvedel
dela na področju visokih gradenj najmanj v
vrednosti 660.000 EUR brez DDV
dokazilo: obrazec št. 4 / seznam referenc – navedba izvedenih gradenj objekta
ter izvedenih izgradenj dvigal z navedbo
vrednosti in investitorja;
– ponudnik v letu 2006 ni izkazal izgube
iz poslovanja,
dokazilo: izjava ponudnika in pooblastilo,
s katerim ponudnik pooblašča naročnika za
pridobitev podatkov iz obrazca BON 1;
– ponudnik ima sklenjeno zavarovanje
odgovornosti za škodo iz opravljanja dejavnosti
dokazilo: kopija veljavne zavarovalne
police;
– ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih
javnih razpisov;
dokazilo: izjava ponudnika.
Tehnična sposobnost:
– ponudnik ima zaposlene delavce ali
sklenjene ustrezne pogodbe z osebami, ki
izpolnjujejo pogoje za izvajanje del v skladu
z Zakonom o graditvi objektov ZGO-1 (Ur. l.
RS, št. 110/02 in spremembe)
dokazilo: izpolnjen obrazec št. 3 ter izjava ponudnika;
– ponudnik zagotavlja garancijski rok za
vsa izvedena dela v trajanju 10 let za streho, in fasado ter 3 leta za ostala dela in
opremo;
dokazilo: izjava ponudnika;
– rok za izvedbo del (do tehničnega pregleda) je 4 mesece od uvedbe v dela, ponudnik pa ga je sposoben izpolniti
dokazilo: izjava ter terminski in finančni
plan.
Dodatni pogoj:
– ponudnik ni dal zavajajočih podatkov
dokazilo: izjava ponudnika.
9. Finančna zavarovanja, ki jih je ponudnik dolžan zagotoviti in predložiti za veljavnost ponudbe:
Ponudnik je dolžan za zavarovanje svojih obveznosti predložiti naročniku naslednje
bančne garancije:
Bančna garancija za resnost ponudbe
Ponudnik je dolžan predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000
EUR skupaj s ponudbo, sicer šteje ponudba
za nepravilno. V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene pogodbe z naročnikom oziroma ne izpolni drugih obveznosti potrebnih za sklenitev pogodbe, naročnik vnovči
bančno garancijo, razen če so razlogi za
nesklenitev na naročnikovi strani. Bančna
garancija za resnost ponudbe mora veljati
še najmanj 100 dni šteto od dneva (roka) za
predložitev ponudbe.
Bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik je dolžan v 10 dneh
po podpisu pogodbe naročniku predložiti
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene
vrednosti z DDV. Bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati
vsaj še 30 dni po poteku roka za dokončanje pogodbenih del oziroma izročitve in
prevzema del.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v
primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo
pravočasno in pravilno izvajane oziroma jih
bo izvajalec prenehal izvajati.
Bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku
Ponudnik bo ob izročitvi in prevzemu del
izročil naročniku bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, in sicer v
višini 10% od končne pogodbene vrednosti
z DDV.
Čas trajanja garancije mora biti še najmanj 3 leta po prevzemu del. Garancija služi
naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v
času garancijskega roka. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati
za enak čas tudi rok trajanja garancije
10. Plačilni pogoji: plačilo v roku 30 dni
od prejema mesečne situacije oziroma
končnega obračuna.
11. Merilo za ocenjevanje ponudb: cena
za razpisana dela v celoti.
Nepremičninski sklad pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, d.o.o.
Ob-8672/07
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško objavlja
razpis
za izbiro najugodnejšega izvajalca za
gradnjo objekta Terme Laško – II. faza:
Wellness hotel
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
gradnja objekta Terme Laško – II. faza: Wellness hotel.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljubljana, s sodelavci, št. projekta: 05-2005/A.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku,
3.2. ponudbeni predračun,
3.3. plačilni pogoji,
3.4. terminski plan izvedbe,
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca,
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del,
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku,
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Predvideni pričetek del: 1. 5. 2007.
5. Orientacijska vrednost investicije:
20,000.000 EUR + DDV.
6. Način obračuna
Varianta 1: po dejanskih količinah ter
enotnih in fiksnih ponudbenih cenah.
Varianta 2: ključ v roke.
7. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna
na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v
roku 15 dni po potrditvi.
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30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2:
Na osnovi mesečnih situacij v 90 dneh
po potrditvi.
Varianta 3:
Po ponudbi izvajalca.
8. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– celovitost in kvaliteta ponudbe,
– ponudbena cena,
– najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna,
– reference,
– rok izvedbe,
– ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri
Andreju Kaluži v Zdravilišču Laško na tel.
03/73-45-555, po predhodni najavi vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo biti predane po priloženi
zgoščenki, v elektronski in tiskani obliki. Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
Prav tako bodo izločene vse ponudbe, ki
ne bodo na zgoščenki in za katere se bo v
katerikoli fazi izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg
zahtevanih del je razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo od
dneva objave v Uradnem listu RS na naslovu Zdravilišča Laško d.d., Zdraviliška cesta
4, 3270 Laško, vsak dan od 8. do 14. ure
po predhodni najavi v tajništvu Zdravilišča
Laško na tel. 03/73-45-555 in odkupom za
vsa razpisna dela po ceni 2.000 EUR + DDV
oziroma za posamezen sklop del znotraj
rekapitulacije po ceni 500 EUR + DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo
potrdila o odkupu. Znesek za odkup dokumentacije nakažite preko transakcijskega računa odprtega pri Banki Celje 06000
– 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Gradnja objekta Terme Laško – II.
faza: Wellness hotel« in s polnim naslovom
ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov:
Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4,
3270 Laško, do ponedeljka, 16. 4. 2007,
do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo v ponedeljek, 16. 4.
2007, ob 13. uri v prostorih Zdravilišča Laško. O rezultatih razpisa bodo ponudniki
obveščeni najkasneje v 14 dneh od zaključka razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Zdravilišče Laško,
Medicina in turizem d.d.
Ob-8887/07
Višja strokovna šola v ustanavljanju objavlja
razpis
za pridobitev naziva predavatelj višje
šole za program upravljanje podeželja
in krajine
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za naslednje predmete:
1. Poslovno sporazumevanje in vode
nje,
2. Ekonomika in menedžment podjetij,
3. Strokovna terminologija v tujem je
ziku,
4. Strokovna informatika in statistične
metode vrednotenja,
5. Podjetništvo in trženje,
6. Organizacija in poslovanje,
7. Gospodarjenje v poljedelstvu in vrtnarstvu,
8. Gospodarjenje v sadjarstvu in vinogradništvu,
9. Varstvo rastlin s fitofarmacijo,
10. Gojenje in uporaba koristnih organizmov,
11. Gospodarjenje v živinoreji,
12. Zdravstveno varstvo domačih živali,
13. Turizem in rekreacija na podeželju,
14. Treniranje konj in učenje jahanja,
15. Trajnostni razvoj z izbranimi poglavji
iz biologije,
16. Razvoj podeželja z zakonodajo,
17. Rastlinska pridelava in reja živali,
18. Upravljanje z rekreacijskimi in športnimi površinami,
19. Ekološka pridelava hrane,
20. Logistika in mehanizacija v kmetijstvu,
21. Terapevtska in socialna dejavnost na
podeželju,
22. Varovanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti,
23. Praktično izobraževanje,
24. Sestava in kakovost živil s tehnologijo,
25. Pridelovanje okrasnih zelnatih rastlin.
V skladu z 92. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 98/05, 129/06), s 33. in 34.
členom Zakona o višjem strokovnem izobraževanju (Ur. l. RS, št. 86/04) bo naziv
predavatelj višje strokovne šole podeljen
kandidatu/kandidatki, ki izpolnjuje predpisane pogoje:
– ustrezno univerzitetno izobrazbo,
– pedagoško andragoško izobrazbo,
– najmanj tri leta ustreznih delovnih izkušenj in
– vidne dosežke na svojem strokovnem
področju skladno z Merili za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za
pridobitev naziva predavatelj višje šole (Ur.
l. RS, št. 20/06).
Kandidat mora vlogi za prvo imenovanje
v naziv priložiti:
– Življenjepis;
– Dokazilo o pridobljeni izobrazbi;
– Dokazilo o najmanj treh letih ustreznih
delovnih izkušenj (kopija delovne knjižice);
– Dokazila o vidnih dosežkih na svojem
področju v skladu z Merili strokovnega sveta
(obrazec 2 (A)) in sicer najmanj dve zahtevi
iz vsake točke teh meril. Kandidati, ki ste pridobili naziv učitelj svetnik (v sekundarnem
ali terciarnem izobraževanju), izpolnjujete
pogoje iz prve skupine meril;
– Podpisano izjavo, v kateri navedete
predmete, za katere želite biti imenovani
(obrazec 1);
Prijave z življenjepisom in notarsko overjenimi dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 15 dneh na naslov: Srednja
biotehniška šola Kranj, Strahinj 99, 4 202
Naklo, s pripisom »Predavatelj višje šole«.
Obrazec 2 (A) pošljite tudi po e-pošti
bts.kranj@guest.arnes.si ali na disketi.
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Podrobnejše informacije lahko dobite na
naslovu šole, tel. 04/277-21-11.
Prijavljeni kandidati bodo obveščeni o
podelitvi naziva po odločitvi strokovnega
sveta.
Višja strokovna šola v ustanavljanju
Št. 122-23/2007-223
Ob-8539/07
Mestna občina Slovenj Gradec izdaja na
podlagi Odloka o proračunu Mestne občine
Slovenj Gradec za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 17/07) in določili Pravilnika o postopku za izbiro in merilih za sofinanciranje
programov s področja socialnega varstva
v Mestni občini Slovenj Gradec (Uradni list
RS, št. 35/05)
javni razpis
za sofinanciranje programov s področja
socialnega varstva v Mestni občini
Slovenj Gradec za leto 2007
I. Naročnik javnega razpisa: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, objavlja javni razpis za izbor projektov in programov s področja socialnega varstva.
II. Predmet javnega razpisa so:
1. Programi nevladnih in neprofitnih organizacij s področja socialnega varstva
2. Programi za starejše
3. Programi preprečevanja zasvojenosti
4. Programi za otroke in mladino.
III. Na razpis se lahko prijavijo:
– invalidska in humanitarna društva, ki so
registrirana v skladu z Zakonom o društvih
(Uradni list RS, št. 60/95, 49/98 in 89/99),
– javni zavodi, ustanove in druge fizične
ali pravne osebe, registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju socialnega varstva,
ob pogoju, da:
a) imajo sedež v občini ali izvajajo dejavnost na območju občine ne glede na sedež,
če je program zastavljen tako, da aktivno
vključuje občane Mestne občine Slovenj
Gradec,
b) so registrirani in delujejo najmanj eno
leto na področju socialno varstvenih dejavnosti,
c) imajo urejeno evidenco članstva,
d) imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
e) se povezujejo in sodelujejo z drugimi sorodnimi organizacijami na izbranem
področju,
f) prijavljajo program, ki je predmet razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo,
iz katere so razvidni prihodki in odhodki za
izvedbo programa, delež lastnih sredstev,
delež uporabnikov in sredstva, pridobljena
iz drugih virov.
Posebni pogoji za posamezna področja:
– Za področje humanitarnih in invalidskih
organizacij se lahko prijavijo ponudniki, katerih dejavnost zajema invalidsko oziroma
katero drugo tematiko iz področja socialnega varstva, za katero velja, da ni predmet
ostalih treh področij tega razpisa.
– Za področje programov za starejše se
lahko prijavijo tisti ponudniki, katerih ciljna
skupina vsaj v 50% predstavlja populacijo,
starejšo od 65. let.
– Za področje mladinskih programov se
lahko prijavijo ponudniki, ki izvajajo programe za otroke in mlade do 27. leta starosti.
– Za področje preprečevanja zasvojenosti imajo prednost ponudniki, ki imajo pregled nad situacijo v občini. Razpisana sred-

stva niso namenjena programom zdravljenja
zasvojenosti.
IV. Orientacijska vrednost programov:
Predvidena orientacijska vrednost vseh
programov v letu 2007 je 17.717 EUR, in
sicer za:
– programe pod točko 1: 5.404 EUR,
– programe pod točko 2: 5.219 EUR,
– programe pod točko 3: 3.568 EUR,
– programe pod točko 4: 3.526 EUR, pri
čemer je celoten znesek v vrednosti 3.526
EUR namenjen izvajanju mladinskih programov izven MKC Slovenj Gradec.
V. Kraj in čas za dvig razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo lahko, naslednji
dan po tej objavi, zainteresirani dvignejo v
vložišču, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, vsak delavnik od 8. do 10. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Mestne občine Slovenj Gradec, tel.
02/88-121-58 (Mateja Tajnšek). Razpis za
sofinanciranje programov s področja socialnega varstva v Mestni občini Slovenj Gradec
za leto 2007 lahko najdete tudi na internetni
strani Mestne občine Slovenj Gradec z naslovom: http://www.slovenj-gradec.si.
VI. Predložitev ponudb
Ponudniki morajo ponudbo oddati po
pošti kot priporočeno pošiljko z datumom
oddaje 25. 4. 2007 ali v vložišču na sedežu
Mestne občine Slovenj Gradec, Šolska ulica
5, 2380 Slovenj Gradec, do najkasneje 14.
ure istega dne.
Ponudba mora biti izdelana na obrazcih,
ki so sestavni del razpisne dokumentacije, in
mora vsebovati vse obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Nepravočasno oddanih ponudb komisija
ne bo upoštevala.
Na kuverti morajo biti označbe: ne odpiraj – javni razpis – za področje 1 (ali 2, 3
oziroma 4, odvisno za katero področje se
ponudba podaja).
V primeru, ko se posamezni ponudnik
prijavlja z več programi na različna področja,
mora biti ponudba podana v zaprti kuverti
za vsako področje posebej. Več programov
istega področja pa lahko združi v eni ponudbi, pri tem za posamezni program predloži
posebej izdelano ponudbo.
VII. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo opravila strokovna komisija na sedežu naročnika dne 7. 5.
2007. Odpiranje ponudb ni javno.
V primeru nepopolno izpolnjenih prijav
s pomanjkljivo dokumentacijo bo komisija
ponudnike pozvala, da v roku 8 dni dopolnijo ponudbo. V primeru, da je ponudniki v
roku ne dopolnijo, bo ponudba izločena kot
nepopolna.
VII. Izid razpisa: o izidu razpisa bodo ponudniki obveščeni v roku 120 dni od dneva
odpiranja ponudb.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 1102-2/2007
Ob-8578/07
Na podlagi Pravilnika Občine Majšperk o
dodeljevanju štipendij in denarnih pomoči za
izobraževanje (Ur. l. RS, št. 24/06) Občina
Majšperk
razpisuje
sofinanciranje diplomskih, magistrskih
in doktorskih del študentov v letu 2007
I. V letu 2007 bo Občina Majšperk sofinancirala diplomska, magistrska in doktorska dela študentov ter dodelila denarne po-
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moči iz proračuna Občine Majšperk v skupni
višini 2.703 EUR.
II. Pravico do sofinanciranja diplomskih, magistrskih in doktorskih del imajo
študenti:
– 4. letnika univerzitetnega študija,
– podiplomskega študija,
– zadnjega letnika rednega ali izrednega
študija višjih in visokih strokovnih šol,
– državljani Republike Slovenije,
– s stalnim prebivališčem v Občini Majšperk.
Sofinancirana bodo diplomska, magistrska in doktorska dela s poudarkom na razvojnih prioritetah Občine Majšperk, ki zajemajo naslednje teme:
1. človeški viri in socialno okolje v Občini
Majšperk,
2. ekologija in varstvo okolja v Občini
Majšperk,
3. pospeševanje gospodarskega razvoja
v Občini Majšperk,
4. naravna in kulturna dediščina v Občini
Majšperk.
III. Prijava za sofinanciranje iz prejšnje
točke razpisa mora biti posredovana v obliki
pisne vloge.
Vlogi mora biti priložena naslednja dokumentacija:
– potrdilo o vpisu v dodiplomski oziroma
podiplomski študij,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije,
– dokazilo o stalnem prebivališču v Občini Majšperk,
– program dodiplomskega oziroma podiplomskega študija,
– tema naloge,
– stroški izdelave naloge,
– potrdilo o študijskem uspehu.
IV. Merili za izbor dodelitve sofinanciranja sta tema naloge in doseženi študijski
uspeh. Prednost imajo teme kot so naštete
po vrstnem redu. V primeru enake teme
imajo prednost tisti kandidati, ki imajo boljšo
povprečno oceno.
V. Kandidati pošljejo vloge s prilogami v
zaprti kuverti in z oznako »prošnja za sofinanciranje diplomskega dela v letu 2007«
na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk.
Rok za oddajo vlog je vsakega 1. v mesecu do porabe sredstev.
O odločitvi bodo kandidati obveščeni v
30 dnevih po oddani vlogi.
Dodatna pojasnila glede razpisa lahko dobite na Občini Majšperk, tel. 02/795-08-30.
Občina Majšperk
Št. 459-3/2006
Ob-8580/07
Na podlagi Odloka o proračunu občine Litija (Ur. l. RS, št. 20/07), Pravilnika o
postopkih izvrševanja proračuna RS (Ur. l.
RS, št. 13/06), javnega razpisa Zavoda RS
za zaposlovanje za izbor programov javnih
del v RS za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 112/06
in 115/06) ter Statuta Občine Litija (Ur. l.
RS, št. 18/04, 33/06 in 139/06) Občina Litija
objavlja
javni razpis
za izbor programov javnih del, ki se
bodo izvajala v letu 2007 na območju
Občine Litija in ki se bodo sofinancirala
iz proračuna Občine Litija za leto 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Litija, Jerebova ulica 14, Litija.
2. Predmet javnega razpisa: predmet
javnega razpisa je sofinanciranje javnih del,

ki se bodo v letu 2007 izvajala na območju
Občine Litija in za izvedbo katerih obstaja
javni interes Občine Litija.
3. Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem pozivu
Na javni poziv se lahko javijo izvajalci
javnih del: društva, neprofitne organizacije
in javni zavodi, ki imajo interes v letu 2007
izvajati programe javnih del v skladu z Programom javnih del za leti 2007 in 2008, ki
ga je sprejela Vlada RS 26. 10. 2006, in v
skladu s pogoji Javnega razpisa za izbor
programov javnih del za leto 2007.
Poleg tega morajo izvajalci javnih del
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– da imajo sedež na območju Občine
Litija,
– da bodo prek javnih del bodo zaposlovali osebe, ki imajo prijavljeno stalno prebivališče na območju Občine Litija. V primeru, da takšne osebe zaradi izobrazbenih
in ostalih zahtevanih pogojev na trgu dela
ni na voljo, se lahko zaposli tudi osebo, ki
ima prijavljeno stalno prebivališče v drugi
občini.
– da se ukvarjajo z negospodarsko dejavnostjo in dejavnostjo v javnem interesu.
4. Prioritetne vsebine in merila, na podlagi katerih se bo določilo izbor javnih del glede na razpoložljiva sredstva v proračunu
Naročnik določa naslednji prioritetni vrstni red programov javnih del v Občini Litija
v letu 2007:
1. pomoč otrokom in družinam na domu
(do 1 delavec),
2. pomoč diabetikom pri izvajanju njihovih programov (do 1 delavec),
3. pomoč starostnikom in razvijanje družabništva za dvig kvalitete življenja (do 1
delavec),
4. pomoč otrokom in mladostnikom v stiski ali mladinski animator (do 1 delavec),
5. pomoč pri izvajanju humanitarnih akcij
(do 1 delavec),
6. pomoč invalidom pri izvajanju njihovih
programov (do 1 delavec),
7. program javnih del s področja naravovarstva in komunale (do 1 delavec),
8. kulturno – športni animator (do 1 delavec).
Občina Litija bo prioritetno sofinancirala
zgoraj navedene predloge javnih del po vrstnem redu, kakor so navedeni, do porabe
razpoložljivih proračunskih sredstev v letu
2007.
Ostali predlogi javnih del bodo v primeru še razpoložljivih sredstev ovrednoteni v
skladu s naslednjimi kriteriji oziroma merili:
– področje javnega dela: izobraževanje
(50 točk), socialno varstvo (40 točk), urejanje okolja in ekologija (30 točk), kultura (20
točk), kmetijstvo in gozdarstvo (10 točk),
– trajanje izvajanja javnega dela: javno
delo, ki ima možnost kasnejše redne zaposlitve (20 točk), ostala dela (10 točk),
– zahtevana stopnja izobrazbe: VII. – 10
točk, VI. – 20 točk, V. – 30 točk, IV. – 40
točk, III. in manj – 50 točk,
– krog uporabnikov storitev: širši krog
uporabnikov – 20 točk, ožji krog uporabnikov – 10 točk,
– pravna oseba, ki bo izvajala program
javnega dela: neprofitne organizacije– 30
točk, društvo – 20 točk, javni zavod ali javno
podjetje – 10 točk.
Izbrani bodo tisti programi javnih del, ki
bodo v postopku ocenjevanja ovrednoteni
višje.
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5. Višina sredstev, ki je na razpolago v
proračunu Občine Litija za predmet javnega razpisa v letu 2007: višina razpoložljivih
sredstev v letu 2007, namenjenih za predmet javnega razpisa, je 19.000 EUR, pri čemer bo Občina Litija kot naročnik programa
na tem razpisu izbranih javnih del izvajalcu
javnih del zagotavljala 40% delež stroškov
plače zaposlenih, 100% regres za zaposlene ter del materialnih stroškov.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
7. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za odobritev javnega dela in
vsebina prijave
Javni razpis se prične 21. 3. 2007 in se
zaključi 30. 4. 2007.
Prijava na javni razpis mora vsebovati
vse sestavne dele vloge, ki jo je potrebno
oddati Zavodu RS za zaposlovanje kot prijavo na njihov javni razpis ter pogodbo o
izvajanju javnih del, posredovano s strani
Zavoda RS za zaposlovanje.
8. Rok, v katerem bodo potencialni izvajalci javnih del obveščeni o odobritvi sofinanciranja programa javnega dela: jzvajalci
javnih del bodo v primeru, da izpolnjujejo
pogoje za sofinanciranje programov javnega
dela iz tega razpisa kot odobritev svoje vloge pridobili podpisano pogodbo Zavoda RS
za zaposlovanje o izvajanju javnega dela.
9. Dodatne informacije v zvezi z javnim razpisom: vse dodatne informacije v
zvezi z javnim razpisom pridobite na Občini Litija, Oddelek za družbene dejavnosti,
tel. 01/8963-438, kontaktna oseba je Jerič
Marija.
Občina Litija
Ob-8581/07
Na podlagi 11. člena Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava
(Uradno glasilo, št. 5/2000) in Pravilnika o
spremembah Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov v Občini Vipava (Ur. l. RS,
št. 106/05) Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje kulturnih programov
in dejavnosti
1. Občina Vipava bo v letu 2007 sofinancirala naslednje kulturne programe in
dejavnosti:
– program redne dejavnosti izvajalcev,
– strokovne sodelavce in strokovno izpopolnjevanje,
– udeležbo na tekmovanjih in prireditvah,
– druge enkratne akcije,
– nakup in vzdrževanje opreme in prostorov,
– varstvo kulturne in naravne dediščine.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2007 je za sofinanciranje kulturnih programov in dejavnosti predvideno
50.659,30 EUR oziroma 12,140.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo društva s
sedežem na območju Občine Vipava, ki so
registrirana za izvajanje kulturnih programov
oziroma dejavnosti.
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS. Prijavi je potrebno priložiti obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela za leto 2007 in poročilo o delu
za leto 2006.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako »Kulturni programi in dejavnosti v
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letu 2007«, na naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271 Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg 15,
Vipava, vsak delovni dan med 8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava
Ob-8583/07
Na podlagi 5. člena Pravilnika o vrednotenju programov športa v občini Vipava
(Uradno glasilo 5/2000, Ur. l. RS, št. 54/02)
Občina Vipava objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov športa
v letu 2007
1. Občina Vipava bo v letu 2007 sofinancirala naslednje športne programe:
– Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok: Zlati sonček, naučimo se plavati, ciciban planinec, športne dejavnosti, ki jih organizirajo športna društva in drugi izvajalci.
– Interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok: Zlati sonček, Krpan, naučimo se plavati, drugi 80 urni programi.
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– Športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami.
– Športna vzgoja mladine.
– Športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
– Športna vzgoja mladine s posebnimi
potrebami.
– Interesna športna dejavnost štu
dentov.
– Športna rekreacija.
– Kakovostni šport.
– Vrhunski šport.
– Šport invalidov.
– Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov v športu.
– Znanstveno raziskovalna dejavnost.
– Spremljanje pripravljenosti športnikov
in svetovanje treninga.
– Velike mednarodne športne prireditve.
– Športni objekti.
– Informacijski sistem na področju
športa.
– Mednarodna dejavnost.
– Delovanje društev, zvez ipd.
2. Iz proračunskih sredstev Občine Vipava za leto 2007 je za sofinanciranje špor-

tnih programov in dejavnosti predvideno
47.988,60 EUR oziroma 11,500.000 SIT.
3. Na razpis se lahko prijavijo nosilci in
izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– imajo sedež v Občini Vipava,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo urejeno evidenco o članstvu in
plačani članarini (društva).
4. Rok za prijavo na razpis je 20 dni od
objave v Uradnem listu RS.
Prijavi je potrebno priložiti izpolnjene
obrazce iz razpisne dokumentacije, plan dela
za leto 2007 in poročilo o delu za leto 2006.
Prijavo je potrebno poslati v kuverti z
oznako “Športni programi v letu 2007”, na
naslov: Občina Vipava, Glavni trg 15, 5271
Vipava.
5. Razpisno dokumentacijo lahko dvignete na sedežu Občine Vipava, Glavni trg
15, Vipava, in sicer vsak delovni dan med
8. in 12. uro.
6. Izbrani izvajalci bodo o izbiri obveščeni v roku 30 dni po izteku roka za prijavo na
javni razpis.
Občina Vipava

Št. 168/07
Ob-8628/07
Občina Hodoš, Hodoš 52, 9205 Hodoš
– Hodos, na podlagi 45. in 47. člena Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03), načrta
prodaje nepremičnega premoženja občine,
sprejetega z Odlokom o proračunu Občine
Hodoš za leto 2007 na 4. redni seji občinskega sveta dne, 8. 3. 2007 objavi
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Predmet prodaje:
1. Tabela-kmetijsko zemljišče
Parc. št.

k.o.

Lastnik

Razred

Vrsta rabe

3829

Hodoš

Občina Hodoš

4

njiva

3955

Hodoš

Občina Hodoš

5

3963

Hodoš

Občina Hodoš

4055

Hodoš

3962

Hodoš

3962

Površina m2

Opombe
Izklicna cena

ZKV

12419

4.294,49

491

travnik

2267

603,02

298

6

njiva

1701

549,42

298

Občina Hodoš

7

njiva

7845

2.384,88

298

Občina Hodoš

3

pašnik

746

141,74

161

Hodoš

Občina Hodoš

4

gozd

740

168,72

161

4019

Hodoš

Občina Hodoš

5

travnik

4071

1.137,03

161

3502

Hodoš

Občina Hodoš

5

njiva

7711

2.461,35

491

1915

Hodoš

Občina Hodoš

5

njiva

2256

720,11

491

1915

Hodoš

Občina Hodoš

4

njiva

2255

779,78

491

1916

Hodoš

Občina Hodoš

6

travnik

376

85,72

491

1917

Hodoš

Občina Hodoš

6

njiva

1382

420,13

491

1918

Hodoš

Občina Hodoš

4

gozd

613

142,04

491

2459

Hodoš

Občina Hodoš

5

njiva

3408

1243,23

491

2460

Hodoš

Občina Hodoš

6

travnik

396

90,28

491

31

Krplivnik

Občina Hodoš

6

njiva

9372

3.027,15

6

32

Krplivnik

Občina Hodoš

6

vinograd

220

71,06

6

33

Krplivnik

Občina Hodoš

6

travnik

252

58,36

6

35

Krplivnik

Občina Hodoš

6

njiva

2802

958,28

345
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Razred

Št.

Parc. št.

k.o.

Lastnik

Vrsta rabe

41

Krplivnik

Občina Hodoš

6

njiva

41

Krplivnik

Občina Hodoš

6

travnik

315

Krplivnik

Občina Hodoš

5

njiva

435

Krplivnik

Občina Hodoš

5

njiva

699

Krplivnik

Občina Hodoš

6

travnik
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Opombe
Izklicna cena

ZKV

507,52

345

107

24,40

345

2098

717,51

209

3873

1.324,56

209

1504

325,76

15

Skupaj v EUR

22.236,54

1484

2. Tabela-stavbno zemljišče:
k.o.

Lastnik

1990

Hodoš

Občina Hodoš

travnik

1990

Hodoš

Občina Hodoš

dvorišče

500

1990

Hodoš

Občina Hodoš

gosp.posl.

162

4.860,00

491

1990

Hodoš

Občina Hodoš

stan.stav.

62

5.500,00

491

Skupaj v EUR

15.428,00

II. Prodajni pogoji:
1. Nepremičnine se bodo prodajale za
najmanj izklicno ceno. Izklicne cene ne vsebujejo davka na promet nepremičnin, plača
kupec, (občina ni davčni zavezanec).
2. Nakup bo potekal po načelu videnokupljeno, kasnejše uveljavitve zahtevkov ne
bodo upoštevane.
3. Izbrani ponudnik plača davek na promet nepremičnin, stroške notarja ter vpis v
zemljiško knjigo.
4. Kot ponudniki lahko sodelujejo domače in tuje fizične ali pravne osebe, pod
pogojem, da so državljani Republike Slovenije ali druge države članice Evropske
unije, oziroma imajo sedež v RS ali državi
članic EU.
5. Ponudniki jamčijo resnost ponudbe z
vplačilom varščine v višini 10% od izklicne
cene nepremičnine na transakcijski račun
Občine Hodoš, št. 01361-0100012383, odprt pri Banki Slovenije z navedbo »varščina
za prodajo nepremičnin« (navesti štev. parcel, oziroma za tabelo 1 ali 2).
Izbranemu ponudniku bo varščina brez
obresti všteta v kupnino za predmetno nepremičnino, neuspelim ponudnikom bo varščina brez obresti vrnjena v roku 8 dni od
izdaje sklepa o izbiri najugodnejšega ponudnika.
6. Osnovni kriterij in merilo za najugodnejšega ponudnika za prodajo v tabeli 1 je
50% cena in 50% nakup v celoti, za prodajo
v tabeli 2 pa 100% cena.
7. Kupec lahko prevzame nepremičnine
v posest ter vknjiži lastništvo nepremičnine
po plačilu celotne kupnine in drugih dajatev.
III. Vsebina ponudbe:
1. Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati naslednje:
– podatke o ponudniku s točnim naslovom, če je ponudnik fizična oseba,
– firmo in sedež ponudnika, če je ponudnik pravna oseba,
– matično in davčno številko ponudnika,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu za
fizične osebe, izpis iz sodnega registra, ki
ne sme biti starejši od 30 dni in izkazuje
dejansko stanje za pravne osebe oziroma
priglasitveni list DURS za samostojne podjetnike,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
za pravne osebe,

Razred

Vrsta rabe

Površina m2

Opombe

Parc. št.

1100

– ponujeno ceno,
– dokazilo o vplačilu varščine,
– pisno izjavo ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje,
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
Ponudniki so dolžni ponudbo oddati na
obrazcih razpisne dokumentacije, ki jo lahko brezplačno dvignejo na sedežu občine v
času uradnih ur (ponedeljek, sreda in petek)
v tajništvu župana.
Podrobni podatki glede nepremičnin in
možnosti ogleda so na voljo na naslovu prodajalca ali na tel. 02/559-80-21.
IV. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika
1. Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine« naj ponudniki oddajo v tajništvu
župana Občine Hodoš ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Hodoš, Hodoš 52,
9205 Hodoš-Hodos. Na ovojnici mora biti
označen naslov pošiljatelja.
2. Rok za zbiranje ponudb je vključno
do 4. 5. 2007, do 10. ure, odpiranje ponudb
je 4. 5. 2007 ob 12. uri v prostorih Občine
Hodoš, Hodoš 52, sejna soba.
3. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi, če
ponudba vsebuje vse elemente ponudbe,
ima pa pomanjkljivo dokumentacijo. Kolikor
ponudba tudi v roku določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo
upošteval.
4. Prepozno prispele ponudbe, ponudbe
pod izklicno ceno in ponudbe, ki ne bodo
izpolnjevale vseh razpisnih in drugih navedenih pogojev, ne bodo upoštevane. Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo
ponudb iz 1. točke bodo zapečatene vrnjene
ponudniku. Upoštevane bodo samo pravilne
ponudbe in ponudbene cene, ki bodo enake
ali višje od izklicne cene.
5. Odpiranje ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika bo opravila
Komisija, ki jo imenuje župan s sklepom. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika. V
primeru, da dva ali več ponudnikov ponudijo
isto ceno, jih lahko komisija pozove k dopolnitvi ponudb ali z njimi opravi pogajanja. Po
zaključku postopka komisija predlaga županu izbor najugodnejšega ponudnika.

Izklicna cena

ZKV

5.068,00
491

6. Najugodnejši ponudnik bo izbran najkasneje v roku 10 dni po izteku roka za
zbiranje ponudb. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najpozneje v 15 dneh po sprejemu
odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika.
Izbrani ponudnik bo moral s prodajalcem
skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v
15 dneh po pravnomočnosti sklepa o izbiri.
V primeru, da ponudnik ne sklene pogodbe v navedenem roku, se šteje, da je
odstopil od namere za sklenitev pogodbe
in v tem primeru se vplačana garancija za
resnost ponudbe (varščina) ne vrne.
7. Izbrani ponudnik je dolžan ponudbeno vrednost vplačati v roku 15 dni po podpisu pogodbe. Plačilo celotne vrednosti v
prej določenem roku je bistvena sestavina
pravnega posla. V primeru, da se plačilo ne
izvede v roku, se pogodba razdre, varščina
pa zadrži.
8. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnin z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko komisija s soglasjem
župana ustavi.
Občina Hodoš
Ob-8668/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02, 123/06 in 7/07 – odl. US), ter v skladu
s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in
javnega razpisa (Uradni list RS, št. 93/05),
Uredbo o metodologiji za določitev osnov za
izračun sredstev za izvajanje javne službe
na področju kulture za leto 2003 (Uradni list
RS, št. 100/03) in Pravilnikom o strokovnih
komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04
in 104/05), Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana (v nadaljevanju: MOL)
objavlja
javni razpis
za izbor javnih kulturnih programov v
obdobju od 2007 do 2009 in kulturnih
projektov v letu 2007, ki jih bo
sofinancirala Mestna občina Ljubljana
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje javnih kulturnih programov (v
nadaljevanju: programov), ki jih bodo izvajalci programov realizirali v obdobju od 2007
do 2009, ter kulturnih projektov (v nadaljevanju: projektov), ki jih bodo izvajalci projektov realizirali v letu 2007.

Stran

2236 /

Št.

29 / 30. 3. 2007

2. Razpisna področja in cilji razpisa:
Razpis se nanaša na sofinanciranje programov v obdobju od 2007do 2009 na naslednjih področjih:
A/ uprizoritvene umetnosti;
B/ glasbene umetnosti;
C/ vizualne umetnosti;
D/ intermedijske umetnosti.
Razpis se nanaša na sofinanciranje projektov v letu 2007 na naslednjih področjih:
A/ uprizoritvene umetnosti;
B/ glasbene umetnosti;
C/ vizualne umetnosti;
D/ intermedijske umetnosti;
E/ mladinska kultura.
MOL bo programe in projekte na vseh
razpisnih področjih v obdobju od 2007 do
2009 podpirala v skladu z naslednjimi dolgoročnimi cilji:
– podpora uveljavljenim neodvisnim kulturnim organizacijam, skupinam in posameznim ustvarjalcem, ki delujejo na območju
MOL;
– podpiranje kakovostnih programov
in projektov, ki so pomembni za promocijo
Ljubljane v tujini in splošen kulturni razvoj
MOL;
– povečanje dostopnosti programov in
projektov občinstvu na območju MOL;
– povečanje raznolikosti kulturnih dogodkov na območju MOL.
3. Pomen izrazov in upravičenost stroškov
Nepridobitne zasebne kulturne organizacije so pravne osebe, ki so ustanovljene kot društvo, zasebni zavod, ustanova ali
druga nepridobitna organizacija zasebnega
prava in so skladno s svojimi ustanovitvenimi akti registrirane za izvajanje kulturnih
dejavnosti.
Posamezniki so avtorji kulturnih projektov na posameznih razpisnih področjih.
Samozaposleni v kulturi so osebe, ki samostojno kot poklic opravljajo kulturno dejavnost in so kot taki registrirani v razvidu pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo.
Program je po vsebini, zasnovi in obsegu
zaključena celota programskih enot, ki jo
bodo predlagatelji v javnem interesu izvedli
v obdobju od 2007 do 2009, in sicer v skladu
s prijavljenim terminskim planom.
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
koncert ipd.), ki je v javnem interesu ter bo
izveden v letu 2007.
Programski sklopi (za programe) oziroma podpodročja (za projekte) opredeljujejo
način izvedbe posamične programske enote
oziroma projekta: predstavitev domači javnosti, mednarodno sodelovanje ipd.
Programska enota je posamična kulturna aktivnost na razpisnih področjih, ki je
predstavljena javnosti kot zaključena samostojna celota: gledališka predstava, koncert,
razstava ipd.
Predlagatelj lahko prijavi program le na
enem razpisnem področju kot osnovnem
programskem področju. Poleg osnovnega
programskega področja lahko predlagatelj v
razpisnem obrazcu navede tudi druga programska področja, ki sodijo v okvir drugih
razpisnih področij. Osnovno programsko področje je tisto razpisno področje, ki po mnenju predlagatelja najbolj opredeljuje kulturno
dejavnost, ki jo izvaja, in sicer po obsegu in
vrsti dejavnosti.
Predlagatelj programa oziroma projekta
je odgovorni nosilec programa oziroma pro-
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jekta. Izbrani izvajalec programa oziroma
projekta bo v pogodbi naveden kot pogodbena stranka.
Izbrani izvajalec programa je upravičen
do sofinanciranja programskih in neprogramskih stalnih stroškov, pri čemer slednji
zajemajo splošne stroške delovanja izvajalca in stroške dela.
Najvišje število prijavljenih projektov na
razpisnih področjih in maksimalna višina
zaprošenega deleža MOL za posamezni
projekt sta sestavni del prijavnih obrazcev
za posamezna razpisna področja oziroma
podpodročja. Zaprošeni znesek sofinanciranja na vseh razpisnih področjih ne sme
presegati 50% predvidene vrednosti prijavljenega projekta. Če je predlagatelj projekta posameznik oziroma samozaposleni
v kulturi, lahko njegov honorar znaša največ 35% predvidene vrednosti prijavljenega
projekta.
4. Programski sklopi za programe
Razpisni področji A/ uprizoritvene umetnosti in D/ intermedijske umetnosti vsebujeta naslednje programske sklope:
– produkcija,
– postprodukcija,
– mednarodno sodelovanje.
Razpisno področje B/ glasbene umetnosti vsebuje naslednje programske sklope:
– organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov,
– mednarodno sodelovanje,
– nosilci zvoka in videospoti.
Razpisno področje C/ vizualne umetnosti
vsebuje naslednja programska sklopa:
– produkcija,
– mednarodno sodelovanje.
Vsi programski sklopi so podrobneje obrazloženi v razpisni dokumentaciji za posamezno razpisno področje.
5. Podpodročja za projekte
Razpisni področji A/ uprizoritvene umetnosti in D/ intermedijske umetnosti vsebujeta naslednja podpodročja:
– produkcija,
– mednarodno sodelovanje.
Razpisno področje B/ glasbene umetnosti vsebuje naslednja podpodročja:
– organizacija koncertov, koncertnih ciklusov ali festivalov,
– mednarodno sodelovanje,
– nosilci zvoka in videospoti.
Razpisno področje C/ vizualne umetnosti
vsebuje naslednja podpodročja:
– samostojni razstavni projekti,
– skupinski razstavni projekti,
– mednarodno sodelovanje.
Razpisno področje E/ mladinska kultura
se nanaša na projekte mladih umetnikov.
Vsa podpodročja so podrobneje obrazložena v razpisni dokumentaciji za posamezno razpisno področje.
6. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
6.1. Upravičenci do sredstev za pro
grame:
Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne
kulturne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
– da bo predlagatelj izvedel prijavljeni
program v obdobju od 2007 do 2009;
– da je registriran za opravljanje kulturne
dejavnosti za razpisno področje, na katerega se prijavlja;
– da je v zadnjih treh letih uspešno izvedel program oziroma projekte, ki so bili pozitivno ocenjeni s strani strokovne javnosti;

– da bo zagotovil prostorske pogoje
za pripravo in izvedbo predlaganega pro
grama;
– da je v zadnjih treh letih vsako leto prejela sredstva za programe oziroma projekte
iz proračuna MOL;
– da predlaga program, katerega zaprošeni znesek sofinanciranja ne presega 50%
vseh predvidenih programskih stroškov;
– da je izpolnila vse svoje pogodbene
obveznosti do MOL.
6.2. Upravičenci do sredstev za pro
jekte:
Na razpis se lahko, kot predlagatelji projektov, prijavijo le nepridobitne zasebne kulturne organizacije, samozaposleni v kulturi
in posamezniki (upravičene osebe), ki izpolnjuje naslednje splošne pogoje:
1.) če je predlagatelj nepridobitna zasebna kulturna organizacija:
– da je registriran za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti na razpisnem področju, na katerega se prijavlja;
– da ima svoj sedež na območju MOL;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel
v letu 2007 na območju MOL, razen na vseh
podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
– da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL.
2.) če je predlagatelj samozaposleni v
kulturi oziroma posameznik:
– da deluje na razpisnem področju, na
katerega se prijavlja;
– da ima stalno prebivališče v MOL;
– da bo prijavljeni projekt v celoti izvedel
v letu 2007 na območju MOL, razen na vseh
podpodročjih mednarodnega sodelovanja;
– da je izpolnil vse svoje pogodbene obveznosti do MOL.
7. Posebni pogoji za sodelovanje na razpisu:
7.1. Upravičenci do sredstev za programe:
Na razpis se lahko, kot predlagatelji programov, prijavijo le nepridobitne zasebne
kulturne organizacije (upravičene osebe), ki
izpolnjuje naslednje posebne pogoje:
1) Na področju A/ uprizoritvene umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v obdobju od 2004 do 2006 izvedli najmanj:
– 6 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno
financirani) v okviru programskih sklopov
produkcija, postprodukcija ali mednarodno
sodelovanje.
2) Na področju B/ glasbene umetnosti se
lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki
so v okviru programa v obdobju od 2004 do
2006 izvedli najmanj:
– 5 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno
financirani) v okviru programskih sklopov
organizacija koncertov, koncertnih ciklusov
in festivalov ali programskega sklopa mednarodno sodelovanje.
3) Na področju C/ vizualne umetnosti se
lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki
so v okviru programa v obdobju od 2004 do
2006 izvedli najmanj:
– 6 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno
financirani) kot samostojne ali skupinske
razstavne projekte, ali kot mednarodno sodelovanje.
4) Na področju D/ intermedijske umetnosti se lahko prijavijo le predlagatelji programov, ki so v okviru programa v obdobju od
2004 do 2006 izvedli najmanj:
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– 6 programskih enot (oziroma projektov, če so bili v preteklih treh letih projektno
financirani) v okviru programskih sklopov
produkcija, postprodukcija ali mednarodno
sodelovanje.
7.2. Predloge projektov v okviru področja E/ mladinska kultura lahko predložijo le
posamezniki, ki niso starejši od 27 let (do
30. aprila 2007).
7.3. Predlagatelj, ki kandidira za sofinanciranje programa, ne more kandidirati za
sofinanciranje projekta.
7.4. Za sofinanciranje programa oziroma projekta na vseh razpisnih področjih ne
morejo kandidirati tisti predlagatelji, ki imajo
omejitve poslovanja na podlagi Zakona o
preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št.
2/04).
7.5. Če se ugotovi, da predlagatelj programa ne izpolnjuje splošnih in posebnih
pogojev za programsko sofinanciranje, ali
če strokovna komisija za posamezno področje programu dodeli manjše število točk, kot
je predvideno za sprejem v programsko sofinanciranje, bodo programske enote v okviru
vloge za sofinanciranje programa obravnavane kot vloge za sofinanciranje projektov.
7.6. Izpolnjevanje razpisnih pogojev:
MOL lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogojev in po že
izdani dokončni odločbi o izboru programa
oziroma projekta spremeni odločitev in z
izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav tako
lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti (nerealizacija programa oziroma projekta) v tekočem pogodbenem letu razveže že sklenjeno
pogodbo, v primeru že izplačanih sredstev
pa zahteva povračilo sredstev z zakonitimi
zamudnimi obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
Predlagatelj, s katerim bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programa v obdobju od 2007 do 2009 oziroma projekta v
letu 2007, bo lahko predlagal spremembo
pogodbe le zaradi naslednjih spremenjenih
okoliščin na svoji strani:
– sprememba roka izvedbe posameznih
programskih enot oziroma projekta (v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne bo mogel
izvesti programske enote oziroma projekta v
pogodbeno določenem roku, lahko predlaga
drug termin izvedbe v letu 2007, in sicer najpozneje do 15. septembra 2007);
– sprememba naslova programske enote oziroma projekta v primeru, da bo na podlagi utemeljenih razlogov spremenil delovni
naslov programske enote oziroma projekta
kot ga je prijavil na javni razpis, lahko predlaga spremembo naslova, pod pogojem,
da vsebina izbrane programske enote oziroma projekta ostane enaka, in sicer najpozneje do 15. septembra 2007);
– sprememba prizorišča izvedbe posamezne programske enote oziroma projekta
(v primeru, da bo naknadno ugotovil, da ne
more izvesti programske enote oziroma projekta v pogodbeno določenem kraju oziroma
prizorišču, lahko predlaga drug kraj oziroma
prizorišče v letu 2007, in sicer najpozneje do
15. septembra 2007).
8. Splošni razpisni kriteriji:
8.1. Splošni razpisni kriteriji za programe:
8.1.1. Kakovost in uspešnost realizacije
programa oziroma projektov predlagatelja v
obdobju od 2004 do 2006 (najvišje možno
število dodeljenih točk je 30):

– ocena kakovosti in uspešnosti izvedbe
programa oziroma projektov v obdobju od
2004 do 2006 (do 15 točk);
– aktualnost in raznovrstnost ponudbe
(do 5 točk),
– odmevnost v strokovni javnosti v obliki
števila kritiških odmev, nagrad ipd. (do 5
točk);
– stopnja finančne soudeleženosti predlagatelja pri izvedbi programa oziroma projektov v obdobju od 2004 do 2006 z lastnimi
sredstvi oziroma sredstvi iz zasebnih virov
(do 5 točk).
8.1.2. Kakovost in izvedljivost programa
predlagatelja v obdobju od 2007 do 2009
(najvišje možno število dodeljenih točk je
50):
– vsebinska zaokroženost programa v
smiselno celoto, iz katere je razvidna osnovna rdeča nit (do15 točk);
– aktualnost in izvirnost programskega
koncepta ter utemeljenost vsebinske obrazložitve (do 10 točk);
– finančna konstrukcija s predvidenim
večjim deležem drugih virov s poudarkom
na pridobivanju evropskih sredstev (do 10
točk);
– izvedba predlaganega programskega
sklopa v daljšem časovnem obdobju (skozi
leto) (do 5 točk);
– mednarodno sodelovanje in gostovanje (do 5 točk);
– program, ki pritegne večje število starostnih družbenih skupin (otroci, mladina,
starostniki) (do 5 točk).
8.2. Splošni razpisni kriteriji za projekte:
Splošni kriteriji za izbiro projektov na
vseh razpisnih področjih (najvišje možno
število dodeljenih točk je 70):
– kakovost projekta (do 30 točk);
– reference predlagatelja in avtorja ter
posameznikov, ki so vključeni v izvedbo projekta (do 10 točk);
– aktualnost projekta za mesto Ljubljana
(do 10 točk);
– dostopnost projekta občinstvu (do 5
točk);
– projekt, ki mu ni moč pripisati namena
ustvarjanja dobička (do 5 točk);
– utemeljenost vsebinske obrazložitve
projekta (do 5 točk);
– večji delež lastnih sredstev ter sredstev
iz drugih virov (do 5 točk).
9. Prednostni razpisni kriteriji:
9.1. Prednostni razpisni kriteriji za programe (najvišje možno število dodeljenih
točk je 20):
9.1.1. Na področju A/ uprizoritvene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk);
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov
z mednarodno udeležbo (do 5 točk);
– vključujejo večje število izvajalcev
(igralcev, plesalcev ipd.) posameznih programskih enot (do 5 točk);
– se pripravljajo v koprodukciji s tujimi
producenti (do 5 točk).
9.1.2. Na področju B/ glasbene umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk);
– načrtujejo večje število programskih
enot, ki vključujejo mlade umetnike (do
5 točk);
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– vključujejo večje število domačih
ustvarjalcev (skladateljev, avtorjev besedil
ipd.) in poustvarjalcev (izvajalcev) posameznih programskih enot (do 5 točk);
– načrtujejo večje število izvedb posameznih programskih enot v okviru festivalov
z mednarodno udeležbo (do 5 točk);
9.1.3. Na področju C/ vizualne umetnosti
bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija (do 5 točk);
– načrtujejo večje število programskih
enot, kjer promovirajo mlajše avtorje (do
5 točk);
– načrtujejo večje število razstav z mednarodno udeležbo (do 5 točk);
– načrtujejo sodelovanje na mednarodnih prireditvah (bienali, sejmi ipd.) (do 5
točk).
9.1.4. Na področju D/ intermedijske umetnosti bodo prednostno obravnavani programi, ki:
– načrtujejo večje število programskih
enot v okviru programskih sklopov produkcija in postprodukcija (do 5 točk);
– načrtujejo večje število izvedb programskih enot oziroma sklopov, ki obravnavajo problematike urbane kulture MOL v
povezavi s podobnimi globalnimi problematikami (do 5 točk);
– vključujejo večje število programskih
enot oziroma sklopov, ki poudarjajo samosvoje rešitve izvajanja programa (do 5
točk);
– se povezujejo z ostalimi izvajalci podobnih ustvarjalnih usmeritev (do 5 točk).
9.2. Prednostni razpisni kriteriji za projekte (najvišje možno število dodeljenih točk
je 30):
Na razpisnih področjih bodo prednostno
obravnavani projekti, ki poleg splošnih kriterijev izpolnjujejo tudi prednostne razpisne
kriterije. Prednostni razpisni kriteriji so sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna
razpisna področja oziroma podpodročja.
10. Uporaba kriterijev
Izbrani bodo tisti programi oziroma projekti predlagateljev, ki bodo v postopku ocenjevanja na podlagi splošnih in prednostnih
razpisnih kriterijev prejeli najmanj 80 točk.
Način razvrščanja programov oziroma projektov glede na višino doseženih točk je
sestavni del prijavnih obrazcev za posamezna razpisna področja. Višina odobrenih sredstev za program oziroma projekt
je odvisna od skupne višine prejetih točk
za posamezen program oziroma projekt,
pri čemer med izbranimi programi oziroma
projekti predlagateljev ni primerljivosti glede
višine odobrenih sredstev v sorazmerju z
višino prejetih točk.
Mestna občina Ljubljana bo v obdobju
od 2007 do 2009 sofinancirala na področju
uprizoritvenih umetnosti največ 20 javnih
kulturni programov, na področju glasbenih
umetnosti največ 13, na področju vizualnih
umetnosti največ 5 in na področju intermedijskih umetnosti največ 3 javne kulturne
programe.
11. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev za programe in projekte v letu 2007
znaša: 2.393.833 €, od tega 1.540.887 € za
programske stroške in projekte, 852.946 €
pa za neprogramske stalne stroške.
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za programe v letih 2008 in 2009 znaša vrednost razpoložljivih sredstev za programe v
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letu 2007, ob upoštevanju letnega proračunskega indeksa za področje kulture v proračunih MOL za leti 2008 in 2009.
Okvirne razpisne vrednosti sredstev za
programske stroške in projekte (brez neprogramskih stalnih stroškov) predlagateljev v letu 2007 po razpisnih področjih so
naslednje:
A/ uprizoritvene umetnosti: 862.413 €
B/ glasbene umetnosti: 274.533 €
C/ vizualne umetnosti: 237.425 €
D/ intermedijske umetnosti: 97.031 €
E/ mladinska kultura: 69.485 €.
12. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
12.1. Programi:
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe morajo biti porabljena v
proračunskih letih 2007, 2008 in 2009, in sicer do konca tekočega leta. Izbrani izvajalci
programov, s katerimi bo sklenjena triletna
pogodba, bodo za leti 2008 in 2009 pozvani
k predložitvi programa za vsako leto posebej. Na podlagi ovrednotenja le-tega bosta
s pogodbeno stranko sklenjena dodatka k
pogodbi za leti 2008 in 2009.
MOL bo z izbranim predlagateljem programa sklenila pogodbo o sofinanciranju
programa v obdobju od 2007 do 2009.
12.2. Projekti:
Dodeljena proračunska sredstva za izbrane projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007.
MOL bo z izbranim predlagateljem projekta sklenila pogodbo o sofinanciranju projekta v letu 2007. V primeru, da bo predlagatelj izbran za sofinanciranje več projektov
z istega razpisnega področja, bo MOL s
predlagateljem sklenila enotno pogodbo, ki
bo obsegala vse projekte, sprejete v sofinanciranje.
13. Razpisni rok: razpis se prične
30. marca 2007 in zaključi 30. aprila 2007.
14. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa;
– prijavne obrazce za posamezno razpisno področje z opredelitvijo razpisnega
področja in navedbo prednostnih kriterijev
ter obveznih prilog;
– vzorec pogodbe za financiranje programa oziroma projekta.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji programov v razpisnem roku dvignejo
na Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg 15, Ljubljana, med
uradnimi urami (vsak ponedeljek, sredo in
petek med 9. in 12. uro, ob sredah tudi
med 14. in 16. uro). Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na spletni strani MOL:
http://www.ljubljana.si/zamescane/izmestneuprave/razpisi/index.html.
MOL je dolžna v času razpisnega roka
na pisno zahtevo zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati.
15. Način pošiljanja in vsebina vlog:
15.1. Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih prijavnih obrazcih za posamezno razpisno področje in mora vsebovati vse bistvene
sestavine vloge ter obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
15.2. Vloga mora bi poslana na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, najpozneje do vključno 30. aprila
2007 (datum poštnega žiga) kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z oznako na
sprednji strani: »Ne odpiraj – Vloga: kultura
– Programi (če se prijavljajo programi, oziroma Projekti, če se prijavljajo projekti) – in
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z obvezno navedbo razpisnega področja«
(npr. A/ uprizoritvene umetnosti, ipd. – odvisno od tega, za katero razpisno področje
predlagatelj oddaja vlogo).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov predlagatelja.
15.3. Dopolnjevanje vlog:
Predlagatelj lahko vlogo dopolnjuje le v
razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje vlog, in sicer kot priporočeno pošiljko
v zaprti ovojnici z oznako na prednji strani:
»Ne odpiraj – Dopolnilna vloga: kultura – z
obvezno navedbo na katero vlogo se dopolnitev vlaga.« Dopolnjevanje vlog po poteku
razpisnega roka (po 30. aprilu 2007) ne bo
več možno.
15.4. V primeru, da vloga ali dopolnitev
vloge ne bo poslana na zahtevan način, se
bo štela za nepopolno in v nadaljnjem postopku ne bo obravnavana.
15.5. Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
razpisa.
16. Obvezne priloge k vlogi
Obvezne sestavine in priloge vsake vloge na vseh razpisnih področjih so:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec MOL
v tiskani obliki (za vsako posamezno razpisno področje je predviden poseben prijavni
obrazec MOL);
– izpolnjene vse obvezne priloge k prijavnemu obrazcu za posamezno razpisno
področje.
17. Odpiranje vlog in obveščanje o izidu
17.1. Komisija za odpiranje vlog bo začela odpirati vloge 3. maja 2007. Če se zaradi
števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti
dan, se nadaljuje naslednji dan.
17.2. Za nepopolno se šteje vloga:
– ki ne bo poslana na način kot je navedeno v 15. točki tega besedila razpisa,
– ki ne bo podana na ustreznem obrazcu
v tiskani obliki,
– ki ne vsebuje vseh dokazil in drugih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Za prepozno se šteje vloga, ki ne bo oddana na pošto kot priporočena pošiljka do
vključno 30. aprila 2007.
Za neupravičeno osebo se šteje tisti predlagatelj vloge, ki ne izpolnjuje splošnih in
posebnih razpisnih pogojev.
MOL bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega
postopka izločila vsako vlogo predlagatelja, ki:
– je ni vložila upravičena oseba,
– ni pravočasna,
– ni popolna.
17.3. Pristojni uslužbenec MOL za posamezno razpisno področje bo najkasneje v
roku dveh mesecev od zaključka odpiranja
vlog obvestil predlagatelje programov oziroma projektov o predlogu področne strokovne komisije z določitvijo roka, do katerega bo imel predlagatelj možnost, da se
o predlogu komisije pisno izjavi. Obvestilo
vsebuje predlog strokovne komisije za posamezno razpisno področje in mnenje pristojnega uslužbenca. V roku prispele izjave
predlagateljev bodo obravnavale področne
strokovne komisije in oblikovale končne predloge financiranja programov oziroma projektov, na podlagi katerih bodo po posameznih področjih izdane odločbe.
18. Uslužbenci MOL, pristojni za dajanje
informacij v zvezi z razpisom
Zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom vsak
ponedeljek, sredo in petek med 9. in 12.

uro, ob sredah tudi med 14. in 16. uro, pri
naslednjih uslužbencih MOL:
– A/ uprizoritvene umetnosti: Lena Jevnik (lena.jevnik@ljubljana.si, 306-46-13);
– B/ glasbene umetnosti: Vanda Straka Vrhovnik (vanda.straka@ljubljana.si,
306-46-11);
– C/ vizualne umetnosti: Metka Rosbaud
(metka.rosbaud@ljubljana.si, 306-46-15);
– D/ intermedijske umetnosti in E/ mladinska kultura: Semira Osmanagić (semira.osmanagic@ljubljana.si, 306-46-04).
19. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresirane osebe imajo pravico vpogleda v razpisno dokumentacijo, ki je navedena
pod točko 14, v tajništvu Oddelka za kulturo
in raziskovalno dejavnost MOL, Mestni trg
15, Ljubljana, med uradnimi urami (vsak ponedeljek, sreda in petek med 9. in 12. uro,
ob sredah tudi med 14. in 16. uro).
Mestna občina Ljubljana
Št. 430-9/2007
Ob-8845/07
Občina Litija, na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Ur.
l. RS, št. 96/02), Odloka o proračunu občine
Litija za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 20/07), Pravilnika in meril o sofinanciranju programov in
dejavnosti na področju ljubiteljske kulture v
občini Litija (Ur. l. RS, št. 53/05) in na podlagi sprejetega Lokalnega kulturnega programa občine Litija za leto 2007, objavlja
javni razpis in javni poziv
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov in projektov s področja
ljubiteljske kulture, kulturnih domov
in večnamenskih dvoran ter projektov
kulturne in naravne dediščine za leto
2007 v Občini Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Do pravice za pridobitev sredstev na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti so
upravičeni izvajalci (kulturna društva in njihove zveze, neprofitne ustanove, neformalne skupine in posamezniki, ki so vpisani v
razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri
ministrstvu za kulturo) ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da se prijavijo na javni razpis oziroma
na javni poziv na predpisanih obrazcih in v
določenih rokih,
– da imajo sedež oziroma stalno prebivališče v Občini Litija,
– da so kot pravne osebe ustanovljeni
ali registrirani za opravljanje dejavnosti v
kulturi najmanj že eno leto od prijave na
javni razpis oziroma javni poziv za razdelitev
proračunskih sredstev,
– da kot posamezniki ali neformalna skupina izkažejo nepridobitni značaj programa
oziroma projekta, s katerim kandidirajo za
sofinanciranje iz javnih sredstev,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter
organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
– da je izvedba njihovega programa ali
projekta primerljiva s povprečno kakovostjo
dejavnosti drugih izvajalcev na področju ljubiteljske kulture,
– da društva in drugi izvajalci vsako leto
ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo
o realizaciji programov in porabi sredstev, ki
so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih
sredstev, ter ostale podatke in dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja.
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2. Sofinanciranje upošteva načelo, da so
proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem javnih kulturnih programov, projektov
in dejavnosti na področju ljubiteljske kulture,
in sicer praviloma za naslednje vsebine:
– sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih programov in kulturnih projektov (prireditev);
– sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in adaptacij kulturnih domov oziroma
večnamenskih dvoran, v katerih potekajo
kulturni programi in projekti kulturnih društev;
– sofinanciranje projektov varstva in obnove kulturne in naravne dediščine;
– vzdrževanje sakralnih kulturnih objektov.
Višina sredstev za razpisane programe v
letu 2007 je tolikšna, kot jo določa Odlok o
proračunu Občine Litija za leto 2007. Sredstva se razdelijo v skladu s sprejetim Lokalnim kulturnim programom za leto 2007,
kar je razvidno iz razpisne dokumentacije.
Izvajalci programov in projektov s področja
ljubiteljske kulture prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju v
skladu z merili in točkovanjem prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je četrtek,
3. 5. 2007, do 10. ure, prispele priporočeno
po pošti, ali oddane osebno v sobi 44 – tajništvo Občine Litija. Javno odpiranje prijav bo
v četrtek, 3. 5. 2007, ob 13. uri, v mali sejni
sobi Občine Litija.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z
obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis/poziv za kulturo 2007!«. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti izpisan natančen naziv in
naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v
pisnem obvestilu o dopolnitvi.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili, z izbranimi izvajalci pa
bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju.
Dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
in poziva morajo biti porabljena v letu 2007
za namene, za katere so bila dodeljena.

7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
8. Dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana
Weilgoni Anžel, soba 50, tel. 01/896-34-59
ali 896-34-38.
Občina Litija
Št. 430-189/2006
Ob-8846/07
Občina Litija, na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98), Pravilnika in meril
za sofinanciranje športnih programov v občini Litija (Ur. l. RS, št. 37/05), Odloka o
proračunu Občine Litija za leto 2007 (Ur. l.
RS, št. 20/07) in sprejetega Letnega programa športa v občini Litija za leto 2007,
objavlja
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2007 v Občini
Litija
1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci in
izvajalci športnih dejavnosti (športna društva
in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da izvajajo program športa v javnem
interesu in da imajo organizirano redno dejavnost najmanj 9 mesecev v letu,
– da imajo sedež v Občini Litija,
– da so ustrezno registrirani za izvajanje
dejavnosti v športu najmanj eno leto pred
prijavo na razpis,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za realizacijo načrtovanih športnih programov,
– da društva ob prijavi na razpis občini
dostavijo tudi poročilo o realizaciji programov, ki so bili sofinancirani iz proračunskih
sredstev v minulem letu ter podatke o evidenci članstva in plačani članarini v zadnjem
koledarskem letu,
– da drugi izvajalci športnih programov
ob prijavi na razpis občini dostavijo tudi dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da so
na podlagi zakonskih predpisov registrirani
za opravljanje dejavnosti v športu ter druge
podatke o finančni in poslovni sposobnosti,
ki veljajo za gospodarske družbe in zasebnike.
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v
skladu z letnim programom športa v Občini
Litija, upoštevajoč proračunske možnosti in
načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem športnih programov, in
sicer za naslednje vsebine:
– športna vzgoja otrok, mladine in študentov,
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– športna rekreacija,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– šport invalidov,
– razvojne in strokovne naloge v športu in
– športni objekti.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa in prireditev v letu 2007 je tolikšna, kot jo določa Odlok o proračunu Občine Litija za leto 2007. Sredstva se razdelijo v
skladu s sprejetim letnim programom športa
za leto 2007, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije. Izvajalci športnih programov
prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij
na izbranem področju športa v skladu z merili in točkovanjem prijav.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov, dejavnosti ali prireditev, izpolnjenih na
predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo
na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti, soba 50 ali 52.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh Občine Litija, http://www.litija.si.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je ponedeljek, 30. 4. 2007, do 10. ure, prispele priporočeno po pošti, ali oddane osebno v sobi
44 – tajništvo Občine Litija. Javno odpiranje
prijav bo v ponedeljek, 30. 4. 2007, ob 13.
uri, v mali sejni sobi Občine Litija.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti ovojnici na naslov:
Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija, z obveznim pripisom: »Ne odpiraj – javni razpis
za šport 2007!«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov,
ki bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
prijav,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku
roka za dopolnitev prijav, ki bo določen v
pisnem obvestilu o dopolnitvi.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s Pravilnikom in merili
za vrednotenje programov športa v občini
Litija, z izbranimi izvajalci pa bodo sklenjene
pogodbe za sofinanciranje športnih programov. Dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007 za
namene, za katere so bila dodeljena.
7. Predlagatelji bodo o izidu razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju prijav.
8. Dodatne informacije: Občina Litija,
Oddelek za družbene dejavnosti, Marjana
Weilgoni Anžel, soba 50, tel. 01/896-34-59
ali 896-34-38.
Občina Litija
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Javne dražbe
Št. 46500-0008/98
Ob-8659/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 77/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02-ZJU), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in 109. člena Statuta Občine
Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Hubajnica
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so nepremičnine parc.
št. 2532/204 – gozd v izmeri 20.021 m2 in
njiva v izmeri 1.677 m2, vl. št. 678 k.o. Hubajnica, parc. št. 2532/208 – gozd v izmeri
13.471 m2, vl. št. 1045 k.o. Hubajnica, in
parc. št. 2532/578 – gozd v izmeri 2.375 m2,
vl. št. 161 k.o. Hubajnica, vse v lasti Občine
Sevnica.
Vse nepremičnine so opredeljene kot
lesno proizvodni gozd kot to izhaja iz lokacijske informacije Občine Sevnica, št.
3506-0101/2007- II. z dne 23. 2. 2007.
3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe.
4. Izklicna cena za predmetno zemljišče
je skupaj 13.607,13 EUR.
5. Najnižji znesek višanja je 100 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupec kupnino poravna na transakcijski
račun Občine Sevnica, št. 01310-0100008286
v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne
pogodbe v enkratnem znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter se bo na pristojni zemljiški
knjigi vložil predlog za vknjižbo lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 7. maja
2007 ob 12. uri, v sobi št. 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba. Dražitelji
morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti
svojo udeležbo in:
– priložiti potrdilo o plačani varščini,
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predložiti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.

Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa v
overjeni fotokopiji. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
9. Varščina: vsak dražitelj mora do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10% izklicne cene za predmetno
zemljišče, na transakcijski račun Občine
Sevnica št. 01310-0100008286 s sklicem
00 46500-008-98, za namen »javna dražba
– k.o. Hubajnica«.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju,
tel. 07/81-61-269.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Po sklenitvi prodajne pogodbe bo moral
kupec v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) podati vlogo za odobritev
pravnega posla na Upravni enoti Sevnica.
Občina Sevnica
Št. 7113-0031/2006
Ob-8660/07
Občina Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica, na podlagi 80.f člena Zakona o javnih
financah (Ur. l. RS, št. 77/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 56/02-ZJU), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03) in 109. člena Statuta Občine
Sevnica (Ur. l. RS, št. 78/05 – uradno prečiščeno besedilo), objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin v k.o. Brezovo
in Žigrski Vrh
1. Naziv in sedež organizatorja javne dražbe: Občina Sevnica, Glavni trg
19/a, 8290 Sevnica, tel. 07/81-61-200, faks
07/81-61-210.
2. Opis predmeta prodaje:
Predmet prodaje so nepremičnine parc.
št. 413/2 – travnik v izmeri 652 m2, parc. št.
418/1 – vinograd v izmeri 240 m2 in travnik
v izmeri 216 m2, parc. št. 418/2 – pašnik v
izmeri 1.263 m2, parc. št. 418/3 – travnik v
izmeri 176 m2, parc. št. 427 – pašnik v izmeri
2.583 m2 in travnik v izmeri 50 m2, parc. št.
428 – travnik v izmeri 378 m2, parc. št. 71/4.S
– stavbišče v izmeri 22 m2 in parc. št. 71/5.S
– stavbišče v izmeri 22 m2, vse vpisano v vl.
št. 60 k.o. Brezovo, ter parc. št. 361/1 – pašnik v izmeri 237 m2 in parc.št. 361/2 – travnik v izmeri 205 m2, obe vpisani v vl. št. 422
k.o. Žigrski Vrh, vse last Občine Sevnica.

Parc. št. 413/2, 418/1, 418/2, 418/3, 427,
428, 71/4.S, 71.S, k.o. Brezovo, so opredeljene kot drugo kmetijsko zemljišče, parc.
št. 361/1, k.o. Žigrski Vrh, je na večjem delu
opredeljena kot drugo kmetijsko zemljišče,
na manjšem SV delu pa je opredeljena kot
lesno proizvodni gozd, parc. št. 361/2, k.o.
Žigrski Vrh, je na manjšem Z delu opredeljena kot drugo kmetijsko zemljišče, na večjem
Z delu pa je opredeljena kot lesno proizvodni
gozd, kot to izhaja iz lokacijske informacije
Občine Sevnica št. 3506-0270/2006 z dne
26. 6. 2006 ter lokacijske informacije Občine
Sevnica, št. 3506-0271/2006 z dne 26. 6.
2006. Na parc. št. 361/2 in 361/1, k.o. Žigrski Vrh je možna gradnja nadomestnih
objektov in dogradnja obstoječih objektov
skladno s pogoji iz lokacijske informacije
Občine Sevnica za gradnjo objektov št.
3501-0253/2006 z dne 21. 9. 2006.
3. Vrsta pravnega posla je prodajna pogodba, ki mora biti sklenjena z najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30 dneh po
zaključku javne dražbe.
4. Izklicna cena za predmetno zemljišče
je 10.641 EUR.
5. Najnižji znesek višanja je 100 EUR.
6. Način in rok plačila kupnine:
Kupec kupnino poravna na transakcijski račun Občine Sevnica, št.
01310-0100008286 v osmih dneh od dneva sklenitve prodajne pogodbe v enkratnem
znesku.
Plačilo celotne kupnine v roku iz prejšnjega odstavka je bistvena sestavina pravnega
posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in določenem roku po sklenjeni
pogodbi, se šteje prodajna pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi
vseh stroškov se bo kupcu nepremičnina izročila v posest ter se bo na pristojni zemljiški
knjigi vložil predlog za vknjižbo lastninske
pravice na kupljeni nepremičnini.
7. Kraj in čas javne dražbe: javna dražba bo opravljena v ponedeljek, dne 7. maja
2007 ob 11. uri, v sobi št. 214 Občine Sevnica, Glavni trg 19/a, Sevnica.
8. Pogoji za udeležbo na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodeluje domača
ali tuja pravna ali fizična oseba. Dražitelji
morajo pred začetkom javne dražbe prijaviti
svojo udeležbo in:
– priložiti potrdilo o plačani varščini,
– če se bo v imenu dražitelja javne dražbe udeležil pooblaščenec, predložiti neomejeno specialno pooblastilo, ki se nanaša
na predmet javne dražbe in ga je podpisala
fizična oseba ali zakoniti zastopnik pravne
osebe, pri čemer mora biti podpis overjen
pri notarju,
– v primeru, ko se prijavi pravna oseba,
predložiti izpisek iz sodnega registra, ki ne
sme biti starejši od treh mesecev.
Vse listine (razen dokazila o plačilu varščine) je treba priložiti v izvirniku ali pa v
overjeni fotokopiji. Organizator bo pravočasno potrdil vse pravilne in pravočasne
prijave.
9. Varščina: vsak dražitelj mora do začetka javne dražbe vplačati varščino, ki
znaša 10% izklicne cene za predmetno zemljišče, na transakcijski račun Občine Sev-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nica, št. 01310-0100008286 s sklicem 00
7113-0031-2006, za namen »javna dražba
– k.o. Brezovo, Žigrski Vrh«.
10. Vrnitev, vračunavanje ali pridržanje
varščine: dražiteljem, ki ne bodo uspeli na
javni dražbi, se varščina vrne brezobrestno
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe. Dražitelju, ki uspe (kupcu), se
varščina vračuna v kupnino. Če kupec ne
sklene pogodbe ali ne plača kupnine, organizator obdrži varščino.
11. Dodatne informacije
Dodatne informacije o pogojih in predmetu javne dražbe se lahko pridobijo na
sedežu Občine Sevnica vsak delovni dan
med uradnimi urami pri Romanu Strlekarju,
tel. 07/81-61-269.
Imenovana komisija za vodenje javne
dražbe lahko s soglasjem župana postopek ustavi do sklenitve pravnega posla, pri
čemer se povrne stroške dražiteljem v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne
dokumentacije.
Po sklenitvi prodajne pogodbe bo moral
kupec v skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 55/03 – uradno prečiščeno besedilo) podati vlogo za odobritev
pravnega posla na Upravni enoti Sevnica.
Občina Sevnica
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Razpisi delovnih mest
Ob-8534/07
Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti na podlagi 12. člena Akta o
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS, št.
96/00) razpisuje prosto delovno mesto, in
sicer:
I. Vodja Območne izpostave Ljubljana m/ž.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da imajo visoko izobrazbo družboslovne, humanistične, ekonomske smeri,
– da imajo 3 leta delovnih izkušenj na
področju kulturnih dejavnosti,
– da poznajo področje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– da imajo vodstvene sposobnosti,
– znanje slovenščine in najmanj enega
tujega jezika.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Poskusno delo 5 mesecev.
Kandidati za vodjo območne izpostave
morajo v postopku razpisa predložiti svojo zamisel o razvoju in delovanju območne
izpostave.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
razpisanih pogojev sprejema Javni sklad RS
za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana, 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti
Št. 1101-28/2007/1
Ob-8541/07
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:
podsekretar v Sektorju za finančni
sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna s
specializacijo ali magisterijem ekonomske
smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– s področja bančništva, zavarovalništva
ali trga kapitala,
– aktivno znanje angleškega jezika.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.

Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja, da je državljan Republike Slovenije,
da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 4. alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– opravljanje drugih nalog po nalogu neposrednega vodje.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za finančni sistem v Sektorju za
finančni sistem, Župančičeva 3, Ljubljana, v
nazivu podsekretar.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih 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. 1101-28/2007 in navedbo
razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Ob-

vestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave pokličite ga. Lazovič na tel.
01/369-63-24, o delovnem področju razpisanega delovnega mesta ga. Vodopivec Jean
na tel. 01/369-68-80.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 1101-27/2007/1
Ob-8542/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za finance objavlja javni natečaj
za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno ali 7 mesecev
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoja iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu;
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima);
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dol-
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žnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ter da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje, da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz 4. alineje iz uradnih evidenc. V
primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih
evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti
ustrezna dokazila.
Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Naloge, ki se opravljajo na tem delovnem
mestu so:
– 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 po nalogu neposrednega vodje.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
izkušnjami pri upravljanju s sredstvi strukturnih skladov.
Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v Direktoratu za proračun v Sektorju za upravljanje
s sredstvi EU, Beethovnova 11, Ljubljana, v
nazivu svetovalec II.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi izjavami
v osmih 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. 1101-27/2007 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. Grošelj na
tel. 01/369-65-20.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 110-88/2007-31111
Ob-8544/07
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 vrhovnega sodnika
na civilnem oddelku Vrhovnega sodišča
Republike Slovenije.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
vrhovnega sodnika, določene v 12. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,

– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni 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. 110-89/2007-31111
Ob-8545/07
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):
– 5 prostih mest okrožnih sodnikov na
Okrožnem sodišču v Ljubljani.
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.
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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. 110-90/2007-31111
Ob-8547/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Šentjurju.
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. 12/07
Ob-8548/07
Javni zavod za gasilsko in reševalno dejavnost – Gasilska enota Nova Gorica razpisuje delovno mesto:
direktorja zavoda za mandatno dobo
4 leta.
Poleg z zakonom določenih pogojev
mora kandidat imeti:
– najmanj VII. ali VI. stopnjo strokovne
izobrazbe družboslovne ali tehnične smeri,
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– 3 leta (za VII. stopnjo) oziroma 5 (za
VI. stopnjo) let delovnih izkušenj na vodstvenih ali vodilnih delih.
Pisne prijave z ustreznimi dokazili naj
kandidati pošljejo v 8 dneh od dneva objave
na naslov: Gasilska enota Nova Gorica, Sedejeva ulica 9, 5000 Nova Gorica, z oznako
»Prijava za direktorja zavoda«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
15 dni od prejema sklepa Sveta zavoda
in po pridobitvi soglasij svetov vseh občinustanoviteljic zavoda.
Svet zavoda
Gasilske enote Nova Gorica
Ob-8550/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni svet,
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja razpisuje na podlagi 36. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo (Ur. l. RS, št. 96/02 in 7/07) ter 10. in
11. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Ur. l. RS,
št. 73/04) prosto delovno mesto
ravnatelja javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana.
Za ravnatelja je lahko imenovan, kdor
poleg splošnih zakonskih pogojev izpolnjuje
še naslednje pogoje:
– ima univerzitetno izobrazbo družboslovne, humanistične ali umetniške smeri,
– strokovno pozna področje dela mu
zeja,
– ima sposobnost organiziranja in vodenja dela,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj,
od tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih mestih,
– aktivno obvlada slovenski jezik,
– aktivno obvlada najmanj en svetovni
jezik in pasivno najmanj en svetovni jezik.
Kandidat mora predložiti program poslovnega in programskega razvoja muzeja
za mandatno obdobje.
Ravnatelj bo po predhodnem mnenju
sveta muzeja imenovan za mandatno dobo
pet let.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
– Kot dokazilo o doseženi izobrazbi kandidat predloži fotokopijo diplome.
– Kot dokazilo o najmanj petih letih delovnih izkušenj kandidat predloži fotokopijo
delovne knjižice in pisno potrdilo delodajalca
oziroma dokazilo o treh letih delovnih izkušenj na vodstvenih delovnih mestih.
– Kot dokazilo o aktivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij,
ki izdajajo potrdila o aktivnem znanju jezika
ali o opravljenem tečaju jezika na najmanj
V. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem
izpitu iz jezika I in II, potrdilo Državnega izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika
na višji ravni.
– Kot dokazilo o pasivnem znanju svetovnega jezika se šteje potrdilo ene od institucij, ki izdajajo potrdila o pasivnem znanju
jezika ali o opravljenem tečaju jezika na
najmanj II. stopnji, potrdilo fakultete o opravljenem izpitu iz jezika, potrdilo Državnega
izpitnega centra o opravljenem izpitu iz jezika na nižji ravni.
Kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 10 dneh po objavi razpisa
v zaprti označeni kuverti: Mestna občina Ljubljana, Mestni svet – KMVVI, p.p. 25, 1001
Ljubljana, s pripisom »Razpis za ravnatelja
Arhitekturnega muzeja Ljubljana«.
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Obravnavali bomo samo pravočasne in
popolne vloge. Nepopolne vloge ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v zakonitem roku.
Morebitne dodatne informacije dobite vsak dan od 10. do 11. ure na tel.
01/306-12-90.
V besedilu javnega razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Mestna občina Ljubljana
Št. 100-19/07
Ob-8551/07
Občina Brežice, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev 18, Brežice, na podlagi 32. člena
Zakona o zavodih (Ur. l. RS, št. 12/91,17/91,
55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96,
31/00, 36/00 in 127/06) in 14. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski
center Brežice (Ur. l. RS, št. 18/04) objavlja
javni razpis za delovno mesto
direktorja mladinskega centra Brežice (m/ž).
V skladu s 14. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mladinski center Brežice, morajo kandidati poleg splošnih pogojev
izpolnjevati tudi naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba;
– najmanj 6 mesecev delovne dobe s
področja dela centra, ki jih opravlja kot javno službo,
– organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– znanje slovenskega jezika in vsaj enega tujega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– vsaj 3 leta izkušenj pri delu z mladimi.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednja dokazila:
1. Dokazila o izpolnjevanju pogojev:
– fotokopija diplome,
– fotokopija delovne knjižice iz katere je
razvidna delovna doba,
– dokazila iz katerih je razvidno poznavanje dela na področju dejavnosti zavoda,
– dokazila iz katerih je razvidno poznavanje tujega jezika.
2. Ostala dokazila in priloge:
– življenjepis,
– fotokopija potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice,
– potrdilo krajevnega pristojnega sodišča
o nekaznovanosti oziroma da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– program dela centra za mandatno obdobje.
Mandat direktorja traja pet let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev kandidati pošljejo priporočeno v zaprti ovojnici na naslov: občina
Brežice, komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja, Cesta prvih borcev
18, 2850 Brežice z oznako »Prijava na razpis za direktorja Mladinskega centra Brežice« v roku 8 dni od dneva objave razpisa v
Uradnem listu RS. Komisija bo obravnavala
samo pravočasne in popolne prijave. Popolna prijava vsebuje vsa zahtevana dokazila
navedena pod točko 1 in 2 tega razpisa.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v petnajstih dneh po končanem postopku.
Komisija za mandatna vprašanja,
Volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Brežice

Tu 108/07
Ob-8552/07
Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, Slomškova 1, 9000 Murska Sobota, tel.
02/530-49-20, faks 02/530-49-51, objavlja
na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB2) javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec – eno delovno mesto.
Uradnik bo naloge opravljal v nazivu višji
pravosodni svetovalec III. Naloge na tem
delovnem mestu se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec III, odvisno od delovnih izkušenj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
(univ. dipl. pravnik),
– delovne izkušnje 2 leti,
– državljanstvo RS,
– znanje slovenskega jezika,
– poslovne sposobnosti in splošna zdravstvena zmožnost,
– 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,
– pravniški državni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje tujega jezika,
– poskusno delo 6 mesecev.
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 državnopravniški izpit.
2. Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli državni tožilec,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitev,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz,
informacij, referatov in pravnih mnenj po
usmeritvah državnega tožilca in vodje tožilstva,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu državnega tožilca,
– opravljanje drugih opravil v okviru dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter opravljanje drugih strokovnih del in nalog po
odredbi vodje tožilstva ali tožilca.
3. Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
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– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Okrožnemu državnemu
tožilstvu v Murski Soboti 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 pravosodni svetovalec opravljal
v nazivu višji pravosodni svetovalec III z
možnostjo napredovanja v višji pravosodni
svetovalec II in I. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrožnega državnega tožilstva v Murski Soboti,
Slomškova ul. 1.
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
višjega pravosodnega svetovalca, številka
Tu 108/07 na naslov: Okrožno državno tožilstvo v Murski Soboti, Slomškova ul. 1, 9000
Murska Sobota 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: zdenka.sitar@
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.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Zdenka Sitar, vodja urada tožilstva, tel.
02/530-49-20.
Okrožno državno tožilstvo
v Murski Soboti
Ob-8553/07
Občina Dolenjske Toplice, objavlja v
skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06 –
uradno prečiščeno besedilo) javni natečaj
za delovno mesto:
pripravnik – svetovalec za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave na področju javnih financ in
priprave proračuna.
Splošni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
kandidati:
– 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 oseba ni v kazenskem postopku
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti;

– aktivno znanje slovenskega jezika.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba: upravne, pravne, ekonomske ali druge
ustrezne družboslovne smeri.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
fotokopijo osebne izkaznice ali potnega lista,
– fotokopijo diplome,
– potrdilo ali pisno 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 (potrdilo
izda Ministrstvo RS za pravosodje),
– potrdilo ali pisno izjavo o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti (potrdilo izda
pristojno okrajno sodišče).
Izbrani kandidat, ki bo predložil pisno
izjavo, bo moral potrdilo o nekaznovanosti
in potrdilo, da ni v kazenskem postopku predložiti pred sklenitvijo pogodbe o zaposlitvi.
Upoštevale se bodo le popolne prijave,
ki bodo vložene pravočasno, z vsemi dokazili.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Dolenjske
Toplice.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
v ovojnici z označbo »javni natečaj« na naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški
trg 8, 8350 Dolenjske Toplice, in sicer do
16. aprila 2007.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni od dne te objave.
O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom
pa bo izdan poseben sklep.
Po dokončnosti odločbe o izbiri, bo z
izbranim kandidatom sklenjena pogodba o
zaposlitvi za določena čas – 10 mesecev s
polnim delovnim časom. Informacije o izvedbi javnega natečaja na tel. 07/384-51-84.
Občina Dolenjske Toplice
Št. 18001-2/2007/3
Ob-8554/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata
za delovna razmerja in pravice iz dela v
Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali ekonomske smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 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 »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
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izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Generalni direktor Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela v Ministrstvu
za delo, družino in socialne zadeve bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: “za javni
natečaj” in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.miu@gov.si. pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
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Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
Ob-8556/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec za investicije in komunalo (m/ž).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
gradbene ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– poznavanje dela z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva
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 ZJU,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz
upravnega postopka, mora kandidat opraviti
pred vodenjem in odločanjem v upravnih
postopkih.
Delovno področje:
– vodenje, izvajanje, koordiniranje in
nadziranje dela s področja investicij v komunalnih dejavnostih, cestnega gospodarstva,
prometa, ekologije in drugih dejavnostih,
– opravljanje strokovno-tehničnih del na
področju komunalnega gospodarstva,
– sodelovanje pri vodenju postopkov pridobivanja in opremljanja stavbnih zemljišč,
– priprava aktov s področja dela,
– vodenje upravnih postopkov s področja dela,
– vodenje razvojnih projektov,
– opravljanje drugih del po nalogu 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 o opravljenem izpitu
iz zakona o upravnem postopku in državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto Višjega
svetovalca za investicije in komunalo«, na
naslov Občina Škofljica, Šmarska cesta 3,
1291 Škofljica, in sicer, v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan,
na tel. 01/360-16-04.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Škofljica
Ob-8557/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
tajnika oziroma tajnice župana, ki se
opravlja v nazivu svetovalec.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev;
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– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– poznavanje dela z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva
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 ZJU,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja. Strokovni izpit iz
upravnega postopka mora kandidat opraviti
pred vodenjem in odločanjem v upravnih
postopkih.
Delovno področje:
– opravljanje tajniških zadev za župana,
– vodenje upravnih postopkov,
– protokol župana,
– vodenje in koordiniranje dela na področju glavne pisarne,
– delo svetovalca strankam oziroma informatorja,
– opravljanje del po nalogu predstoj
nika.
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 o opravljenem izpitu
iz zakona o upravnem postopku in državnega izpita iz javne uprave;
4. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe, navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave se ne bodo uvrstile v izbirni po
stopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto tajnika/tajnice župana«, na naslov: Občina Škofljica,
Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v

roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan,
na tel. 01/360-16-04.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Škofljica
Ob-8558/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega delovnega mesta
računovodje (m/ž).
Delovno mesto je strokovno tehnično delovno mesto.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višješolska izobrazba;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj na delovnem področju;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne obsojeni
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot 6 mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– poznavanje dela z računalnikom.
Delovno področje:
– obračunavanje plač, osebnih prejemkov, nagrad, honorarjev,
– vodenje knjigovodstva osnovnih sredstev,
– materialno knjigovodstvo,
– fakturiranje,
– sestavljanje poročil za namene statistike in podobno,
– priprava nalogov za plačilo,
– druge naloge po nalogu 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 da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Škofljica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
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V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da kandidat k prijavi z dokazili priložiti tudi življenjepis. V prijavi lahko
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. Delo bo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto računovodje«, na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina@obcina.skofljica.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri kontaktni osebi Loreni Goričan,
na tel. 01/360-16-04.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Škofljica
Št. 12
Ob-8559/07
Svet Dijaškega doma Poljane, Potočnikova 3, 1000 Ljubljana, razpisuje delovno
mesto
ravnatelja/-ice.
Za ravnatelja/-ico zavoda je lahko imenovan/a, kdor:
– izpolnjuje pogoje po 53. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 129/06 in 16/07) ali
– izpolnjuje pogoje po 145. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 129/06 in 16/07) ali
– izpolnjuje pogoje po 43. členu ZOFVI
(Ur. l. RS, št. 64/01),
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
v trajanju več kot šest mesecev,
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan/a za
mandatno dobo 5 let. Predviden začetek
dela je 1. 9. 2007 oziroma v skladu s sklepom o imenovanju.
Kandidati morajo vlogi priložiti program
vodenja zavoda.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev, kratek življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj vključno z izpisom dejstev iz kazenske evidence, pošljite
v zaprti ovojnici z oznako »za razpis ravnatelja/ice« na naslov: Dijaški dom Poljane,
Potočnikova 3, 1000 Ljubljana v 8 dneh po
objavi tega razpisa.
Vloga bo štela za pravnomočno, če bo
zadnji dan roka s priporočeno pošiljko oddana na pošto. O izboru bodo kandidati/-ke
obveščeni/-e v zakonitem roku.
Svet Dijaškega doma Poljane
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Ob-8560/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno
prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2) objavlja
Občina Črna na Koroškem javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta
tajnika občinske uprave.
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
»podsekretar«.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem znanosti,
– najmanj osem let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen preizkus strokovne usposobljenosti za dejanja v upravnem postopku,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se štejejo delovna doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede
na to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat magisterij, doktorat ali zaključen specialistični
študij oziroma za eno leto, če ima opravljen
pravniški državni izpit.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
vodstvene in organizacijske sposobnosti,
da poznajo delo z računalnikom v okolju
Windows in imajo opravljen vozniški izpit
B kategorije.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljena oziroma priznana strokovna izpita (državni izpit iz javne uprave in
strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat
strokovna izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji.
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Prijava mora vsebovati naslednje:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Črna na Koroškem pridobitev podatkov iz predhodne
alineje iz uradne evidence.
Zaželeno je, da pisna prijava vsebuje
tudi kratek življenjepis in navedbo o tem,
katera druga znanja in veščine je kandidat
poleg formalne izobrazbe pridobil, vključno z
navedenima strokovnima izpitoma.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za določen čas, za
dobo petih let s polnim delovnim časom z
možnostjo ponovnega imenovanja. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Črna na Koroškem, na Centru 101 v Črni
na Koroškem.
Formalno nepopolne in nepravočasne
vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »prijava na javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto tajnika občinske uprave« na
naslov: Občina Črna na Koroškem, Center
101, 2393 Črna na Koroškem in sicer v roku
15 dni od objave v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje: Nada Vačun tel. 02/870-48-16).
Občina Črna na Koroškem
Št. 276/2007
Ob-8611/07
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, objavlja prosto
delovno mesto:
direktorja Bolnišnice Topolšica (m/ž),
za 4-letno mandatno obdobje.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba medicinske
smeri z opravljenim specialističnim izpitom
iz interne medicine,
– najmanj pet let delovnih izkušenj z
ustreznimi organizacijskimi in upravljalskimi
znanji in sposobnostmi,
– aktivno obvladanje slovenskega je
zika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– predložitev programa dela in razvoja
zavoda.
Seznam dokazil, iz katerih mora izhajati
izpolnjevanje razpisnih pogojev:
– kopija diplome medicinske fakultete,
– kopija potrdila o opravljenem specialističnem izpitu iz interne medicine,
– kopija delovne knjižice,
– kopije odločb o imenovanju, pogodb o
zaposlitvi oziroma drugih listin, ki izkazujejo

ustrezna organizacijska in upravljalska znanja in sposobnosti,
– kopija osebne izkaznice ali potnega
lista.
Pisna prijava z dokazili se pošlje v zaprti
(zalepljeni ali zapečateni) ovojnici na naslov:
Bolnišnica Topolšica, Topolšica 61, 3326 Topolšica, s pripisom na ovojnici: »Za razpis
za direktorja – ne odpiraj«.
Prijava na razpis je pravočasna, če prispe na naslov v tajništvo do vključno 10. 4.
2007, do 12. ure dopoldan. Prijava je pravočasna tudi, če je bila poslana priporočeno
po pošti in je na njej poštni žig z datumom
do vključno 10. 4. 2007.
Kandidati, ki bodo pravočasno oddali popolne prijave in bodo izpolnjevali razpisne
pogoje, bodo vabljeni, da predstavijo svoj
program dela in razvoja zavoda na seji sveta zavoda.
E-naslov za pojasnila: vili.sijarto@b-to
polsica.si Kandidati bodo o izbiri obveščeni
v roku 8 dni po seji sveta zavoda.
Svet zavoda Bolnišnice Topolšica
Su 010603/2007-2
Ob-8615/07
Na podlagi prvega odstavka 58. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB2), Okrožno sodišče v Celju,
Prešernova ul. 22, 3000 Celje, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec (m/ž) – 2 prosti mesti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj;
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit;
– 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.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki jih dodeli
sodnik,
– priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve,
– priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik,
– zasliševanje strank, prič in izvedencev
po naročilu sodnika,
– priprava splošnih aktov, drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv,
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– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij.
K prijavi morajo kandidati predložiti naslednje:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe in pravniškega državnega izpita, 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 Okrožnemu sodišču v
Celju 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 pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v naziv višje stopnje. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal na Okrožnem sodišču v Celju.
Skladno z določbo 21. člena Uredbe o
postopku za zasedbo prostega delovnega
mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji pravosodni svetovalec, številka:
»Su 010603/2007-2« na naslov: Okrožno
sodišče v Celju, Urad predsednika, Prešernova ul. 22, Celje, 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: urad.ozce@sodisce.si, pri čemer veljavnosti 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
Okrožnega sodišča v Celju, Prešernova 22,
Celje, http://www.sodisce.si/okroce/. Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Eva
Lubej, tel. 03/42-75-303.
Okrožno sodišče v Celju
Št. 93/2007-2
Ob-8618/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, ZJUUPB-2) Državno pravobranilstvo, Šubičeva
2, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo uradniških delovnih mest:
1. Pravosodni svetnik – višji strokovni
sodelavec 2 delovni mesti za nedoločen
čas na Državnem pravobranilstvu v Ljubljani, Šubičeva 2.

Delovno mesto pravosodni svetnik – višji
strokovni sodelavec je uradniško delovno
mesto, ki se lahko opravlja v nazivu pravosodni svetnik II in pravosodni svetnik I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
pravosodni svetnik II.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
pravobranilski funkcionar,
– pripravljanje zahtevnih strokovnih podlag za sprejem odločitve, priprava odločitve,
priprava obrazložitve odločitve,
– po pooblastilu pravobranilskih funkcionarjev nadomeščanje le-teh pri zastopanju
pred okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnimi organi,
– pripravljanje predlogov vlog, zbiranje
dokaznih gradiv, izjav strank,
– pripravljanje vsega potrebnega izven
glavne obravnave in za glavno obravnavo,
– pripravljanje predlogov pravnih mnenj,
– spremljanje in proučevanje prakse
sodišč, pravne prakse ter strokovne litera
ture,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih nalog po
odredbi pravobranilskega funkcionarja ali v
skladu z Državnopravobranilskim redom.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 6 let delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Delovno razmerje bo z izbranima kandidatoma sklenjeno za nedoločen čas s štirimesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
2. Višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
– 2 delovni mesti za nedoločen čas na
Državnem pravobranilstvu v Ljubljani, Šubičeva 2 in
– 1 delovno mesto za nedoločen čas na
Državnem pravobranilstvu, Zunanjem oddelku v Kranju, Bleiweisova cesta 20.
Delovno mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec je uradniško
delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I. Izbrani kandidat bo naloge opravljal v
nazivu višji pravosodni svetovalec III.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
pravobranilski funkcionar,
– pripravljanje strokovnih podlag za sprejem odločitve, priprava odločitve, priprava
obrazložitve odločitve,
– po pooblastilu pravobranilskih funkcionarjev nadomeščanje le-teh pri zastopanju
pred okrajnimi in okrožnimi sodišči, delovnimi in socialnimi sodišči ter upravnimi organi,
– pripravljanje predlogov vlog, zbiranje
dokaznih gradiv, izjav strank,
– pripravljanje vsega potrebnega izven
glavne obravnave in za glavno obravnavo,
– pripravljanje predlogov pravnih mnenj,
– spremljanje in proučevanje prakse
sodišč, pravne prakse ter strokovne litera
ture,
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– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– druge naloge, določene s področnimi
predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih nalog po
odredbi pravobranilskega funkcionarja ali v
skladu z Državnopravobranilskim redom.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– osnovna raven znanja angleškega jezika.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
3. Svetovalec v pravosodju – pravobranilski sodelavec 1 delovno mesto za
nedoločen čas na Državnem pravobranilstvu, Zunanjem oddelku v Kranju, Bleiweisova cesta 20.
Delovno mesto svetovalec v pravosodju
– pravobranilski sodelavec je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
svetovalec v pravosodju III, svetovalec v
pravosodju II in svetovalec v pravosodju I.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu
svetovalec v pravosodju III.
Opis del in nalog:
– opravljanje strokovnih del skladno s
predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju in materialnimi predpisi,
– pripravljanje predlogov vlog in drugih
pisanj, ki mu jih dodeli pravobranilski funkcionar ali strokovni sodelavec,
– samostojno in ažurno vodenje vpisnikov, knjig in imenikov, skladno z Državnopravobranilskim redom,
– samostojno opravljanje vseh administrativno tehničnih del v zvezi s pisanjem
vlog in drugih pisanj,
– sodelovanje pri izvajanju uprave oddelka,
– sprejem pošte in priprava pisanj za odpravo,
– vodenje evidenc v skladu z odredbami
in Državnopravobranilskim redom,
– priprava poročil, analiz, informacij, statističnih in drugih poročil iz vpisnikov in s
področja dela,
– druge naloge določene s področnimi
predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po
nalogu nadrejenega in po odredbi v skladu
z Državnopravobranilskim redom.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka strokovna izobrazba upravne,
ekonomske ali druge ustrezne družboslovne smeri,
– 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– izpit
iz
Državnopravobranilskega
reda.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat navedeni strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena ZJU, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
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razmerja. Strokovni izpit iz upravnega postopka in izpit iz Državnopravobranilskega
reda bo moral izbrani kandidat ravno tako
opraviti v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
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.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB) ki jih urejajo predpisi s področja delovnega prava ter pogoje, določene
v 2. odstavku 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v
nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena;
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije;
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
– opis delovnih izkušenj, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih
delovnih izkušenj;
– pisno izjavo o opravljenem pravniškem
državnem ali pravosodnem izpitu (za kandidate na delovni mesti pod št. 1. in 2.);
– pisno izjavo o osnovni ravni znanja angleškega jezika (za kandidate na delovni
mesti pod št. 1. in 2.);
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave (za kandidate na delovno mesto pod št. 3.);
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka (za kandidate
na delovno mesto pod št. 3.);
– pisno izjavo kandidata, da je državljan
Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in o tem, da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in da zoper kandidata ni v vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, v
kolikor bo izbran, za pridobivanje podatkov
iz uradnih evidenc na podlagi 139. člena
Zakona o upravnem postopku. V primeru,
da kandidat ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto – z navedbo delovnega mesta za katerega kandidira in kraja
opravljanja delovnega mesta'' na naslov: Državno pravobranilstvo, Urad predstojnika,
Šubičeva 2, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: urad.dprs@dp-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
v 15 dneh po odločitvi o izbiri. Obvestilo o
končanem izbirnem postopku bo objavljeno
na spletnih straneh Državnega pravobranilstva www.dp-rs.si.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu generalnega državnega pravobranilca v
Ljubljani, tel. 01/244-10-02.
Državno pravobranilstvo
Št. 1100-21-22/2007 01072-06 Ob-8619/07
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 dveh prostih uradniških delovnih mest v Davčni upravi RS,
1. na Davčnem uradu Kranj – davčni/-a
kontrolor/-ka v referatu za kontrolo in odmero davkov in drugih dajatev,
2. na Davčnem uradu Kranj, Izpostava
Radovljica – davčni/-a kontrolor/-ka v referatu za kontrolo, odmero in obračun davkov
in drugih dajatev.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske, upravne ali druge ustrezne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj za najnižji naziv
– višji/-a kontrolor/-ka III.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– preizkus znanja za vodenje prekrškovnega postopka in izdajo plačilnega naloga.
Opis nalog:
– kontroliranje pravočasnosti in pravilnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov in ostalih nalog s področja kontrole
in odmere,
– vodenje posebnega ugotovitvenega
postopka za določitev davčne osnove in
odmere davkov in drugih obveznosti,
– vodenje obnov postopkov v zvezi z vračili davkov in drugih dajatev,
– vodenje 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 kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Davčni upravi RS
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
V primeru, da kandidat ne soglaša, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat/-ka v njej
poleg formalne izobrazbe navede tudi druga
znanja in veščine, ki jih je pridobil/-a.
Prijave pošljite v 8 dneh od objave na
naslov, kjer se bo delovno mesto opravljalo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov,
pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z
elektronskim podpisom. Prijave se pošljejo
na naslov:
– pod zap. št. 1: DURS, DU Kranj, Slovenski trg 2, 4000 Kranj ali na gp.durs-kr@
gov.si,
– pod zap. št. 2: DURS, DU Kranj, Izpostava Radovljica, Prešernova cesta 11,
4240 Radovljica ali na gp.durs-kr@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.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti pri Marji Štromajer, tel.: 04/237-11-29.
Davčna uprava RS

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Ob-8620/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU – UPB 2, Ur. l. RS, št.
32/06), župan Občine Starše objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
mesta
svetovalca za premoženjsko pravne
zadeve
ki se lahko opravlja v nazivih svetovalec
III, svetovalec II in svetovalec I.
Delo se bo opravljalo v Občinski upravi Občine Starše, Starše 93, za nedoločen
čas, s polnim delovnim časom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka (ZUP-a);
– poznavanje uporabe računalniških programov;
– znanje uradnega jezika;
– organizacijske in komunikacijske sposobnosti.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu z
drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU – UPB 2, Ur. l. RS, št.
32/06) izpolnjevati še naslednje pogoje:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti
obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje prostega delovnega
mesta:
– priprava in samostojno izvajanje nalog
v zvezi z nakupi in prodajo zemljišč Občine
Starše;
– urejanje premoženjsko pravnih zadev
občine – priprava različnih pogodb (služnostnih, menjalnih, …);
– pomoč pri izvedbi komasacije v Občini
Starše in v tej zvezi sodelovanje z državnimi
in drugimi organi;
– priprava gradiv in sodelovanje z OS s
področja dela;
– izvajanje nalog s področja javnih naročil;
– vodenje in odločanje v enostavnih
in zahtevnih upravnih postopkih na prvi
stopnji;

– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– skrb za zakonsko usklajenost odlokov
in drugih pravnih aktov s področja delovanja
občine in sodelovanje pri njeni pripravi;
– opravljanje drugih upravnih nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave z navedbo datuma,
kdaj je bil opravljen;
4. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka (ZUP)
z navedbo ustanove in datuma, kdaj je bil
opravljen;
5. 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;
6. pisno izjavo kandidata, da za namen
tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Starše pridobitev podatkov iz 5. točke, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 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 delovno mesto svetovalec za premoženjsko pravne zadeve«,
na naslov: Občina Starše, Starše 93, 2205
Starše in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri Stanki Vobič, tel. 02/686-48-05.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so upo
rabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Straše
Ob-8638/07
Na podlagi 13. člena Odloka o ustanovitvi Zavoda Razvojni center Ilirska Bistrica
(Ur. l. RS, št. 14/00, 18/02, 70/05) ter 10. in
16. člena Statuta Razvojnega centra Ilirska
Bistrica (z dne 20. 12. 2000 in spremembe
z dne 16. 6. 2005), v zvezi s prvim odstavkom 27. člena Zakona o javnih uslužbencih
(uradno prečiščeno besedilo, ZJU-UPB2,
Ur. l. RS, št. 32/06), Upravni odbor Razvojnega centra Ilirska Bistrica po sklepu z dne
10. 2. 2007, objavlja javni natečaj za delovno mesto
direktorja Razvojnega centra Ilirska
Bistrica.
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Za navedeno delovno mesto je kraj opravljanja dela Bazoviška cesta 12, 6250 Ilirska
Bistrica.
Pogoji za opravljanje dela:
– da ima VII. stopnjo strokovne izobrazbe, ekonomske, pravne ali druge ustrezne
smeri,
– da ima najmanj pet let delovnih izkušenj na področju vodenja ali na področju
svetovanja ter pospeševanja malega gospodarstva,
– da je usposobljen za svetovalca lokalnega razvoja oziroma da kandidat v primeru
izbire opravi usposabljanje v roku enega
leta od imenovanja na položaj direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica,
– da aktivno obvlada en svetovni jezik,
– da obvlada delo z računalnikom.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica
za štiri letno obdobje.
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi splošne z zakonom
določene pogoje za zasedbo delovnega
mesta.
Strokovno usposobljenost prijavljenih
kandidatov bo upravni odbor Razvojnega
centra (ki ima tudi vlogo natečajne komisije) presojal na podlagi priloženih dokazil
oziroma referenc ali na podlagi razgovora
s kandidati.
Mandat direktorja traja 4 leta.
Kandidati morajo k prijavi z življenjepisom priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu,
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da niso bili obsojeni na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje,
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
o tem, da zoper kandidata ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja
iz prejšnje alineje,
– program dela Razvojnega centra Ilirska Bistrica za štiri letno obdobje,
– dokazilo o usposobljenosti za svetovalca lokalnega razvoja.
Kandidat, ki nima ustrezne usposobljenosti za svetovalca lokalnega razvoja, bo v
primeru izbire najkasneje v roku enega leta
od imenovanja na položaj direktorja Razvojnega centra Ilirska Bistrica dolžan opraviti
usposabljanje za svetovalca lokalnega razvoja.
Javni natečaj se objavi v Uradnem listu RS in pri Zavodu za zaposlovanje RS.
Informacija o javnem natečaju se objavi
tudi na spletni strani Občine Ilirska Bistrica:
www.ilirska-bistrica.si in v časopisu Snež
nik.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev, kratkim življenjepisom in programom razvoja dejavnosti
Razvojnega centra Ilirska Bistrica ter ukrepi
za dosego programskih ciljev, na naslov:
Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14,
6250 Ilirska Bistrica, v zaprti ovojnici s pripisom »za razpis direktorja RC«, in sicer v
roku 15 dni od dneva objave tega javnega
natečaja. Rok za prijavo teče od objave v
Uradnem listu RS.
Izbira kandidata se bo opravila najpozneje v roku 30 dni po objavi razpisa. Kandidati pa bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh po
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pridobljenem soglasju ustanovitelja, Občine
Ilirska Bistrica.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
lahko dobite na tel. 05/714-13-61 pri Tatjani Urbančič (e-mail: obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si).
Razvojni center Ilirska Bistrica
Upravni odbor
Ob-8645/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Trbovlje objavlja javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prav tako lahko kandidira za delovno
mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravila najkasneje v
treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
organiziranje in koordiniranje dela delavcev
občinske uprave,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog organov občinske uprave,
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– 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 občinske
uprave.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. 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,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Trbovlje pridobitev podatkov iz 7. točke iz uradne evidence.
V primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo
moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Zaželeno je, da ima kandidat izkušnje pri
vzpostavitvi sistema vodenja kakovosti na
podlagi ISO standarda, znanja, potrebna za
odločanje na najvišjih nivojih, sposobnost
nastopanja v javnosti, pozna upravno poslovanje ter da pozna osnove managementa in
vodenja projektov.
V prijavi lahko kandidat poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih občinske uprave Občine Trbovlje.
Formalno nepopolne in nepravočasne
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
direktor/ica občinske uprave, na naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina.trbovlje@trbovlje.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jolanda Plevnik, tel. 03/563-44-77.

V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Trbovlje
Št. 50/2007
Ob-8657/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
dr. Lovro Šturm, minister, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
sekretar v Sektorju za logistiko, v Direktoratu za pravosodno upravo, v Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno strokovno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo z
magisterijem, gradbene smeri;
– najmanj 7 leta delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv se
kretar;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezen priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja; 89. člen ZJU).
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 poleg
univerzitetne strokovne izobrazbe tudi magisterij znanosti ali doktorat znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delovnem področju ministrstva;
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– opravljanje drugih najzahtevnejših
nalog;
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– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja organizacije.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije;
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu sekretar opravljal v navedenem nazivu. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Ur. l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06, 117/06 in
139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto sekretar, številka: »DM 209« na naslov:
Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana, za Pravno, kadrovsko in
splošno službo, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-52-40 (Helmut Hartman).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Ob-8663/07
Na podlagi 56. člena in 1. odstavka 58.
člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l.
RS, št. 32/06; ZJU UPB-2) župan Občine
Ribnica objavlja javni natečaj za zasedbo
dveh uradniških delovnih mest, in sicer:
I. Višji svetovalec za finance.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati/-ke za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati naslednje pogoje:

– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Funkcionalna znanja in specialna znanja
oziroma posebne sposobnosti:
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami).
Delovno področje:
– vodenje, koordiniranje in nadzor dela v
oddelku za finance,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analih, razvojnih projektov, informacij, poročil
in drugih zahtevnejših nalog, pripravljanje
internih navodil,
– priprava proračuna in skrb za izvrševanje le-tega,
– priprava finančnih poročil in zaključnega računa proračuna,
– priprava splošnih aktov s področja financ,
– strokovna pomoč občinskim organom
pri sprejemanju in izvrševanju občinskih
splošnih in drugih aktov s področja financ,
– priprava gradiva in organizacija sej
Odbora za finance, sodelovanje na sejah
občinskega sveta in sejah njegovih delovnih teles,
– priprava in spremljanje dokumentacije
za javna naročila ter vodenje vseh potrebnih evidenc v skladu z Zakonom o javnih
naročilih,
– priprava in sodelovanje pri razvojnih
programih občine,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
II. Svetovalec za okolje in prostor.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo kandidati za zasedbo delovnega mesta
izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba gradbene, komunalne ali druge naravoslovno tehnične
smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Funkcionalna znanja in specialna znanja
oziroma posebne sposobnosti:
– znanje tujega jezika (angleščina, nemščina),
– znanje uporabe računalniških programov (urejevalnikov teksta in dela s preglednicami),
– vozniški izpit B kategorije.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi odlokov in drugih aktov s področja urejanja prostora ter kontrola
izvajanja le-teh,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– vzpostavitev digitalnih katastrov cestne
in komunalne infrastrukture,
– izdelava programov vzdrževanja občinskih cest in komunalne infrastrukture na
podlagi vzpostavljenih digitalnih evidenc,
– vzpostavitev digitalne baze nezazidanih stavbnih zemljišč,

Št.

29 / 30. 3. 2007 /

Stran

2253

– izvajanje nalog na področju javnih naročil, izvajanje nadzora nad pravilnim in pravočasnim izvajanjem pogodbenih obveznosti na področju javnih naročil,
– vodenje in odločanje na prvi stopnji v
skladu s pooblastilom,
– podajanje informacij javnega značaja s
področja okolja in prostora,
– priprava in vodenje del pri izvajanju
investicij in koordiniranje z izvajalci,
– opravljanje drugih upravnih in drugih
zadev podobne zahtevnosti.
III. Kot delovne izkušnje za delovno mesto iz I. in II. točke 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 pri 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 iz točke I in II
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 1. 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 izobrazbe tr leto in ustanova,
na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede strokovnega izpita iz upravnega postopka in državnega izpita iz javne uprave,
iz katere mora biti razvidna ustanova, na
kateri je bila izobrazba pridobljena,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in dani 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,
– za namen tega natečajnega postopka
dovoljuje Občini Ribnica pridobitev podatkov
iz uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne navede tudi druga znanja in veščine,
ki si jih je pridobil.
V izbirnem postopku bo natečajna komisija strokovno usposobljenost kandidata
preverjala:
– s preverjanjem dokazil, priloženih k
prijavi in
– z ustnim razgovorom s kandidatom.
Vloge, ki ne bodo popolne, ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Kandidate, ki bodo
na podlagi preverjanja dokazil izpolnjevali
razpisne pogoje, bo natečajna komisija povabila na razgovor.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu pod tč. I opravljal v nazivu višji svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II, na delovnem mestu
pod tč. II pa v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv svetovalec
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II. Z izbranima kandidatoma bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom (40 ur tedensko) in
poskusnim delom, ki za višjega svetovalca
traja šest, za svetovalca pa 5 mesecev.
Izbrana kandidata bosta delo opravljala v
prostorih Občine Ribnica, Gorenjska cesta
3, 1310 Ribnica.
Rok in naslov za vlaganje prijav
Ponudbe z dokazili naj kandidati pošljejo
v 8 dneh od dneva objave tega natečaja v
Uradnem listu Republike Slovenije na naslov: Občina Ribnica, Gorenjska cesta 3,
Ribnica, s pripisom »Javni natečaj – Višji
svetovalec za finance – ne odpiraj«, kolikor
se kandidat prijavlja na natečaj za višjega
svetovalca za finance oziroma s pripisom
»Javni natečaj – Svetovalec za okolje in
prostor – ne odpiraj«, kolikor se kandidat
prijavlja na javni natečaj za svetovalca za
okolje in prostor. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje 60 dni po objavi
v Uradnem listu RS.
O izbiri bo izdana odločba, ki bo vročena
izbranemu kandidatu, drugim kandidatom
pa bo vročen sklep, da niso izbrani. Po dokončnosti odločbe o izbiri bo z izbranim kandidatom sklenjena pogodba o zaposlitvi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Nevenka Turk Kraljič na tel.
01/837-20-03.
Občina Ribnica
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Pisne vloge z dokazili o izpolnjevanju
pogojev morajo kandidati poslati v roku najmanj 15 dni po objavi razpisa.
Vloge naj bodo poslane s priporočeno
pošto, in sicer na naslov: Knjižnica Laško,
Aškerčev trg 4, 3270 Laško, s pripisom: »Ne
odpiraj – razpis!«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izbiri
v roku 8 dni po sprejetju odločitve Sveta
JZ. Odločitev o imenovanju direktorja pa je
pravno veljavna po sprejetem soglasju oziroma mnenju ustanoviteljic.
Svet JZ Knjižnica Laško

Št. 02-157/07
Ob-8664/07
Svet Onkološkega inštituta Ljubljana na
podlagi 13. člena Statuta razpisuje delovno
mesto
generalnega direktorja (m/ž) za mandatno obdobje štirih let.
Za generalnega direktorja je lahko imenovan kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj z organizacijo, vodenjem in upravljanjem,
– da predloži program dela in razvoja
OI.
Prijavi je potrebno priložiti:
– dokazila o izpolnjevanju zahtevanih
pogojev,
– program dela in razvoja OI.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev je potrebno oddati v 15
dneh po objavi razpisa na naslov: Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, s pripisom
»Razpisni komisiji – ne odpiraj!«.
Onkološki inštitut Ljubljana

Št. 42/2007
Ob-8667/07
Svet zavoda Osnovne šole Prežihovega
Voranca, Prežihova ulica 8, 1000 Ljubljana,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/-ice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 16/07, z dne 23. 2. 2007 – uradno
prečiščeno besedilo).
Poleg zakonsko določenih pogojev, mora
imeti kandidat/-ka pedagoške, vodstvene,
organizacijske in druge sposobnosti za vodenje zavoda.
Vlogi priložite:
– potrdila in dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih s tem
razpisom,
– kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite do vključno
10. aprila 2007 na naslov: Svet OŠ Prežihovega Voranca, Prežihova 8, 1000 Ljubljana,
s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Vsi prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno
obvestilo o imenovanju izbranega kandidata
v zakonitem roku oziroma najkasneje 4 mesece od objave razpisa.
Izbrani kandidat/-ka bo imenovan za obdobje 5 let.
Predviden začetek dela je 1. september
2007.
Svet zavoda
Osnovne šole Prežihovega Voranca

Ob-8666/07
Svet JZ Knjižnica Laško, Aškerčev trg 4,
3270 Laško, v skladu s 17. členom Zakona
o knjižničarstvu (Ur. l. RS, št. 87/01), določili
Odloka o ustanovitvi JZ Knjižnice Laško (Ur.
l. RS, št. 114/03) in Statuta Knjižnice Laško
razpisuje delovno mesto:
direktorja JZ Knjižnica Laško.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev,
določenih z zakonom, izpolnjevati še naslednje pogoje, in sicer, da imajo:
– univerzitetno
izobrazbo
ustrezne
smeri,
– opravljen bibliotekarski strokovni izpit,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– organizacijske in strokovne sposobnosti, ki jamčijo uresničevanje smotrov in ciljev
zavoda, kar dokazujejo s svojim minulim
delom.
Mandat direktorja traja pet let z možnostjo ponovnega imenovanja.

Št. 110-5/2007-1
Ob-8680/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Upravna enota Ljutomer, Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega položajnega uradniškega
delovnega mesta:
vodja oddelka za upravne notranje
zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne ali tehnične smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj (v primeru, da bo imel izbrani kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo
s specializacijo ali visoko strokovno izobrazbo z magisterijem, se predpisane delovne
izkušnje skrajšajo za tretjino),
– opravljen državni izpit iz javne uprave,

– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
V skladu z 89. členom ZJU lahko na
delovno mesto kandidirajo tudi kandidati, ki
nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto, navedeni izpit
opravili najpozneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Za izbranega kandidata se bo skladno
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo) opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »zaupno«, kolikor izbrani
kandidat ustreznega dovoljenja še nima.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v notranji
organizacijski enoti,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov,
– samostojno opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja oddelka po pooblastilu načelnika.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka, iz katere
mora biti razvidna ustanova, na kateri je
kandidat opravljal izpit in leto opravljanja
izpita,
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,
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– 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 Upravni enoti Ljutomer
pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne
evidence,
6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – UPB2), kolikor kandidat ustreznega
dovoljenja še nima.
Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja oddelka za upravne notranje
zadeve opravljal v nazivu višji svetovalec
II z možnostjo napredovanja v naziv višji
svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in tri mesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Upravne enote Ljutomer, Vrazova
ulica 1, 9240 Ljutomer.
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
vodja oddelka za upravne notranje zadeve,
številka: 110-5/2007« na naslov: Upravna
enota Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: ue.ljutomer@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Upravne enote Ljutomer: www.upravneenote.gov.si/ljutomer. Kandidate bomo o izbiri pisno obvestili
v 8 dneh po opravljenem postopku.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite na tel. 02/584-94-13 (Jožica
Onišak Ratiznojnik).
Upravna enota Ljutomer
Ob-8681/07
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
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,
8. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Upravni enoti Koper
pridobitev podatkov iz 5. točke iz uradne
evidence.
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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.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka 110-34/2007 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
Su 10-02/2007-14/1
Ob-8687/07
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:
pravosodni sodelavec (samostojna
vpisničarka) – eno prosto delovno mesto
v Uradu predsednika VS RS (m/ž).
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava, morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni upravni izpit,
– izpit iz sodnega reda,
– znanje uradnega jezika,
– funkcionalna znanja:
– poznavanje dela z računalnikom,
– v skladu z drugim odstavkom 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih:
– biti morajo državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zah-
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teva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (strokovni
upravni izpit). 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.
Delovne naloge izbranega kandidata
bodo:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
organa,
– vodenje enostavnejših predpisanih in
potrebnih evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov
skladno s predpisi, ki urejajo notranjo organizacijo in poslovanje sodišča,
– izdelovanje enostavnih sklepov in dopisov ter zagotavljanje objav v uradnih listih,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, izterjava sodnih taks in dostava spisov in drugih pisanj osebno sodniku.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu pravosodni sodelavec (samostojna
vpisničarka) opravljal v nazivu pravosodni
sodelavec III, z možnostjo napredovanja v
naziv pravosodni sodelvec II in pravosodni
sodelavec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in dvomesečnim 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 strokovnem
upravnem izpitu,
5. izjavo o opravljenem izpitu iz sodnega reda,
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 Pravosodni sodelavec« na naslov: Vrhovno sodišče, Skupna kadrovska služba, Tavčarje-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
va 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. 1102-24/2007/1
Ob-8689/07
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 statistike stanovanj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj visoko strokovno
izobrazbo ekonomske smeri;
– 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 statistike stanovanj;
– 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 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 stanovanj.
Poleg strokovnih znanj pričakujemo pripravljenost kandidata za strokovno usposa-

bljanje 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.
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 (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 pripravnik za usposabljanje za opravo
državnega izpita iz javne uprave, številka
»1102-24/2007«, 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 Erika Žnidaršič, tel. 01/234-08-00.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije
Št. 110-92/2007-31111
Ob-8709/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi 30. člena Zakona o državnem
pravobranilstvu (Ur. l. RS, št. 41/06 – uradno
prečiščeno besedilo in zadnje spremembe
št. 1/07):
– 1prosto mesto državnega pravobranilca v Oddelku za evropske zadeve
na sedežu Državnega pravobranilstvu v
Ljubljani.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje določene v 25. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu in posebne pogoje za imenovanje na mesto državnega pravobranilca, določene v 26. členu
Zakona o državnem pravobranilstvu. Kandidati morajo izpolnjevati tudi poseben pogoj
višje ravni znanja enega od tujih jezikov, v
katerem se posluje pred mednarodnim sodiščem, določen v tretjem odstavku 25. člena
Zakona o državnem pravobranilstvu.
Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom svoje strokovne dejavnosti po
pridobljeni diplomi, dokazila o izpolnjevanju
splošnih pogojev ter dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev za imenovanje na mesto državnega pravobranilca.
Kandidat lahko svoji prijavi priloži izjavo,
da za namen tega razpisnega postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje, da pridobi
naslednje podatke:
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je poslovno sposoben;
– da ima v Republiki Sloveniji priznana
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik oziroma temu strokovnemu naslovu
enakovreden, v tujini pridobljen strokovni
naslov;
– da je opravil pravniški državni izpit, iz
uradnih evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata in telefonsko številko, na kateri je dosegljiv.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana,
Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 20/2007-6
Ob-8717/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
vodja vpisnika (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni
sodelavec II in pravosodni sodelavec I, izbrani kandidat bo naloge opravljali v nazivu
pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in izdajanju odločb iz pristojnosti
pravosodnega organa,
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spi-

sa in posredovanja informacij o stanju postopka,
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom,
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc,
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil,
– izdelovanje enostavnih sklepov, dopisov, zagotavljanje objav v uradnih listih,
– izterjevanje sodnih taks,
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku,
– opravljanje drugih opravil, določenih s
Sodnim redom, in vseh potrebnih strojepisnih del,
– izdajanje historičnih in navadnih
zemljiškoknjižnih izpiskov, izdajanje listin iz
zbirke listin, enostavnejša dela v zemljiški
knjigi,
– vodenje posebnih evidenc v zvezi s
kaznovalnimi nalogi, specializacijami, pripori, prednostnimi obravnavami, zaseženimi
predmeti,
– določanje matične številke obdolžencem in vpisovanje obdolžencev v matično
evidenco, skrb za pravilnost in ažurnost podatkov v matični evidenci obdolžencev na
podlagi poizvedb, uradnih zaznamkov, ipd.,
opravljanje poizvedb za dopolnitve predlogov, izpis predkaznovanosti dnevno prispelih predlogov na oddelek za prekrške,
– vodenje rokov za ugotavljanje izvršljivosti odločb o prekršku, ugotavljanje pogojev za uvedbo postopka prisilne izterjave in
izdelava zahtev za uvedbo postopka prisilne
izterjave,
– izdaja zahtevanih potrdil,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča, vodje oddelka, vodje pisarne vpisnika, sodnika ali sekretarja
sodišča.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
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osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s dvomesečnim poskusnim delom in s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja vpisnika'' na
naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronske oblika, poslana na
elektronski naslov: urad.ozlj@sodisce.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/007-5
Ob-8718/07
Republika Slovenija, Okrajno sodišče v
Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona o Javnih uslužbencih
(Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju
ZJU) objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas:
sekretar sodišča (eno delovno mesto).
Delovno mesto sekretar sodišča je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja
v nazivu pravosodni svetnik II in pravosodni
svetnik I, izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni svetnik II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
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Opis del in nalog:
– izvrševanje zadev sodne uprave,
– priprava splošnih aktov sodišča, okrožnic in organizacijskih navodil o delu,
– priprava strokovnega gradiva in podlag
za delo sodišča ter dajanje ustreznih pojasnil in predlogov s področja sodne uprave,
– priprava najpomembnejših poročil,
analiz in informacij, strokovnih referatov,
pravnih mnenj in vlog,
– priprava in koordiniranje programov
za upravljanje s kakovostjo in učinkovitostjo
dela sodišč,
– skrb za gospodarnost in smotrnost poslovanja sodišča,
– proučevanje najzahtevnejših zadev, ki
mu jih dodeli predsednik sodišča, priprava izjemno zahtevne strokovne podlage za
sprejem odločitve, priprava izjemno zahtevne odločitve in obrazložitve odločitve,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah,
– spremljanje in preučevanje domače in
tuje sodne prakse ter domače in tuje strokovne literature,
– nastopanje pred sodišči in drugimi organi po pooblastilu predsednika sodišča,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu predsednika sodišča,
– pisanje zapisnikov in spremljanje izvajanja sklepov kolegijev predsednika sodišča,
– vodenje in koordiniranje dela sodnega
osebja, vodenje skupnih služb sodišča,
– priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov oddaje javnih naročil,
– opravljanje nalog s področja sodne
uprave in nadzorstvenih pristojnosti, ki jih
nanj prenese predsednik sodišča.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
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zitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto sekretar sodišča« na naslov: Kadrovska služba Okrožnega sodišča
v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronske oblika, poslana na
elektronski naslov: urad.ozlj@sodisce.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani
Su 20/2007-4
Ob-8752/07
Republika Slovenija, Okrožno sodišče v
Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana, na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06 – UPB, v nadaljevanju ZJU)
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
delovnega mesta za nedoločen čas:
višji svetovalec v sodnem registru
(eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja sodne pisarne je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji svetovalec v pravosodju
III, višji svetovalec v pravosodju II in višji
svetovalec v pravosodju I, izbrani kandidat
bo naloge opravljali v nazivu višji svetovalec
v pravosodju III.

V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje postopkov in prvo odločanje
v zadevah sodnega registra v skladu z zakonom,
– spremljanje in proučevanje prakse pravosodnega organa in strokovne literature,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov in navodil, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje zahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– vodenje in usklajevanje dela na področju evidenc in priprava informacij, statističnih in drugih poročil,
– sodelovanje pri izvajanju uprave pravosodnega organa,
– druge naloge določene s področnimi
predpisi,
– pripravljanje statističnih poročil,
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izvajanja vpogleda strank v podatke
sodnega registra,
– izdajanje rednih in zahtevnejših zgodovinskih izpiskov za vpisane subjekte in
izdajanje drugih potrdil,
– opravljanje potrebnih strojepisnih del,
– opravljanje drugih nalog po odredbi
predsednika sodišča, vodje oddelka za gospodarsko sodstvo, sodnika, ki je z letnim
razporedom določen za to delo, sekretarja
sodišča ali vodje sodnega registra.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna ali visoka izobrazba pravne, upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave in izpita Sodnega reda pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
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2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec v sodnem registru'' na naslov: Okrožno sodišče
v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva
9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov:
urad.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-8844/07
Svet Razvojne agencije Sotla, v skladu
s sklepom z dne 12. 3. 2007 ter na podlagi
z 34. člena Zakona o zavodih (Ur. l. RS,
št. 12/91, 8/96), Statuta Razvojne agencije
Sotla in Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, razpisuje prosto
delovno mesto
direktorja/direktorice Razvojne agencije Sotla.
Kandidat/ka mora poleg splošnih, z zakonom določenih pogojev, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem družboslovne smeri;
– najmanj 7 let delovnih izkušenj;
– vodstvene sposobnosti, sposobnosti
odločanja na višjih nivojih, komunikacijske
veščine in sposobnost nastopanja v javnosti;
– znanje uradnega jezika;
– znanje dveh tujih jezikov;
– 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, kise preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbranem kandidatu/ki se bo preverjalo ali ima opravljen strokovni izpit (državni
izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral kandidat strokovni izpit opraviti
najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
Kandidat/ka mora ob prijavi priložiti pisen
program razvoja Razvojne agencije Sotla.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi življenjepis ter da kandidat/ka v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine.
Direktor/ica bo imenovan za mandatno
dobo 4 let.
Prijava mora vsebovati:
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 katerih je
razvidno izpolnjevanje glede pogoja glede
zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata/ke, da:
– je državljan/ka Republike Slovenije;
– ni bil/a pravnomočno obsojen/a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, kise preganja po uradni dolžnosti in da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju
več kot šest mesecev;
– zoper njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega javnega razpisa dovoljuje Svetu Razvojne agencije Sotla pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence.
Obravnavale se bodo samo pravočasne
in popolne vloge.
Kandidat/ka vloži prijavo z življenjepisom
in ustreznimi dokazili o izpolnjevanju pogojev v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici
z označbo »za razpis direktorja« na naslov:
Razvojna agencija Sotla, Aškerčev trg 24,
3240 Šmarje pri Jelšah, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS, v Rogaških
novicah ter na Zavodu za zaposlovanje RS.
Za pisno obliko se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: rasotla@siol.net, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi
razpisa.
Informacije o izvedbi javnega razpisa kandidati dobijo na RA Sotla (tel.
03/81-71-860).
Razvojna agencija Sotla
Su 2105/2007
Ob-8847/07
Okrožno sodišče v Kopru, Urad predsednika, Ferrarska 9, 6000 Koper, objavlja
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto:
svetovalec v pravosodju/svetovalka v
pravosodju (referent v službi za BPP) eno
prosto delovno mesto za nedoločen čas.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom, 40
ur na teden ter s poskusno dobo v trajanju
treh mesecev.
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Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Kopru, Ferrarska ulica 9, 6000
Koper.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu svetovalec v pravosodju
III, svetovalec v pravosodju II in svetovalec
v pravosodju I.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta so:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj sedem mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen državni izpit iz javne uprave
oziroma strokovni upravni izpit (v kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja, 89. člen ZJU) in izpit iz
Sodnega reda,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– pasivno znanje italijanskega jezika,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih
urejajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi je potrebno priložiti naslednja
dokazila:
– pisno izjavo o pridobljeni izobrazbi,
– pisno izjavo o opravljenem državnem
izpitu iz javne uprave in izpitu iz Sodnega
reda,
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi,
– pisno izjavo o državljanstvu RS,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– pisno izjavo, da kandidat 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.
Rok za prijavo je 8 dni po objavi.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev pošljite na naslov: Okrožno sodišče
v Kopru, Urad predsednika (za javni natečaj), Ferrarska 9, 6000 Koper.
Prijavljeni kandidati/kandidatke bodo o
izbiri obveščeni pisno v zakonitem roku.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri vodji kadrovske službe Okrožnega
sodišča v Kopru, tel. 05/668-33-56.
Okrožno sodišče v Kopru
Št. 83/2007
Ob-8862/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti.
Delovno mesto je opredeljeno kot uradniško delovno mesto. Delo se lahko opravlja
v nazivih: višji svetovalec II, višji svetovalec
I. Delo se bo opravljalo v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje
Gorje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo ekonomske smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
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– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje vodenja proračunskega
računovodstva,
– poznavanje dela z računalnikom,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– vozniški izpit B kategorije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
V izbirni postopek bodo uvrščeni tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz
upravnega postopka. V primeru, da izbrani
kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, bo moral strokovna
izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo bo izbrani kandidat opravljal v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje
43, 4247 Zgornje Gorje.
Opis delovnih nalog:
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv s področja dela,
– opravljanje nalog na področju javnih
financ,
– samostojno vodenje proračunskega
računovodstva,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bled pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu
B kategorije.
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 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
višjega svetovalca za javne finance, gospodarske in družbene dejavnosti«, na naslov:
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje, 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.
V besedilu javnega natečaja so zapisani
izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 04/575-01-00 ali 04/575-01-30
(Bojana Por).
Občina Gorje
Št. 83/2007
Ob-8863/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za okolje in prostor
ter gospodarske javne službe.
Delovno mesto je opredeljeno kot uradniško delovno mesto. Delo se lahko opravlja
v nazivih: višji svetovalec II, višji svetovalec
I. Delo se bo opravljalo v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje
Gorje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba ali
univerzitetna izobrazba gradbene smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 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 izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo bo izbrani kandidat opravljal v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje
43, 4247 Zgornje Gorje.
V izbirni postopek bodo uvrščeni tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz
upravnega postopka. V primeru, da izbrani
kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, bo moral strokovna
izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Okvirna vsebina nalog:
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– sodelovanje pri pripravi predpisov in
drugih zahtevnejših gradiv,
– opravljanje nalog s področja javnih gospodarskih služb,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo o opravljenem vozniškem izpitu
B kategorije.
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 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
višjega svetovalca za okolje in prostor ter
gospodarske javne službe«, na naslov: Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje
Gorje, 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.
V besedilu javnega natečaja so zapisani
izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 04/575-01-00 ali 04/575-01-30
(Bojana Por).
Občina Gorje
Št. 83/2007
Ob-8864/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgor-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nje Gorje objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec za premoženjsko
pravne in splošne zadeve.
Delovno mesto je opredeljeno kot uradniško delovno mesto. Delo se lahko opravlja v
nazivih: višji svetovalec II, višji svetovalec I.
Delo se bo opravljalo v Občini Gorje, Zgornje Gorje 43, 4247 Zgornje Gorje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri,
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– poznavanje dela z računalnikom,
– 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 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.
Z izbranim kandidatom bo delovno razmerje sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šest mesečnim poskusnim delom. Delo bo izbrani kandidat opravljal v prostorih Občine Gorje, Zgornje Gorje
43, 4247 Zgornje Gorje.
V izbirni postopek bodo uvrščeni tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega
izpita iz javne uprave in strokovnega izpita iz
upravnega postopka. V primeru, da izbrani
kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega izpita
iz upravnega postopka, bo moral strokovna
izpita, v skladu s prvim odstavkom 89. člena
Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Okvirna vsebina nalog:
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv,
– vodenje premoženjsko pravnih zadev,
– nudenje pravne pomoči organom občine,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Gorje pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo kandidata o opravljenem vozniškem izpitu.
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 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
višjega svetovalca za premoženjsko pravne
zadeve«, na naslov: Občina Gorje, Zgornje
Gorje 43,4247 Zgornje Gorje, 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.
V besedilu javnega natečaja so zapisani
izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 04/575-01-00 ali 04/575-01-30
(Bojana Por).
Občina Gorje
Št. 111/07
Ob-8866/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
I. višji svetovalec (m/ž) v Generalnem
sekretariatu Vlade Republike Slovenije, v
Sektorju za podporo dela komisije Vlade
Republike Slovenije za kadrovske in administrativne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj (pri
kandidatih z univerzitetno izobrazbo se delovne izkušnje zmanjšajo za eno tretjino);
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– dovoljenje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Pri izbiri kandidatov bomo upoštevali delovne izkušnje v skladu z 6. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
- UPB2).
Pri izbranemu 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
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Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog;
– strokovna priprava gradiv za seje KKAZ
in izvajanje sprejetih sklepov KKAZ;
– strokovna priprava gradiv (predlogov
odločb in sklepov) za seje Vlade RS s področja kadrovskih zadev.
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,
– da soglaša s tem, da se bo zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
87/01 in nasl.).
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Generalnemu sekretariatu Vlade RS pridobitev podatkov iz 3. točke
iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec II z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Generalnega sekretariata Vlade RS, Gregorčičeva 20, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04 in nasl.) ne bodo uvrstile v
izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec« v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo
na naslov: Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, 100 Ljubljana. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gp.gs@gov.si pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi javnega
natečaja.
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Informacije o izvedbi internega natečaja
lahko dobite na tel. 01/478-16-52, Tatjana
Pečaver.
Generalni sekretariat
Vlade Republike Slovenije
Ob-8871/07
Svet Osnovne šole Livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ice.
Kandidat mora za imenovanja funkcijo
ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje osnovne šole.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
petih let.
Predvideni začetek mandata bo dne 1. 9.
2007 oziroma skladno s soglasjem ministra
k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih
izkušnjah, s kratkim življenjepisom ter programom oziroma vizijo razvoja in dela šole
za mandatno obdobje pošljite najkasneje v
8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet
Osnovne šole livada, Ulica Dušana Kraigherja 2, 1000 Ljubljana, z oznako »Prijava
na razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Livada
Ob-8875/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja kabineta župana v Kabinetu župana Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne
ali ekonomske smeri z najmanj dvema letoma in osmimi meseci delovnih izkušenj ali
visoko strokovno izobrazbo z najmanj štirimi
leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– znanje enega svetovnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Naloge na delovnem mestu so:
– organiziranje in usklajevanje aktivnosti
pri sodelovanju občine z drugimi organi, institucijami ali mesti na mednarodnem področju (v sodelovanju s Službo za mednarodno
sodelovanje in protokol),
– organiziranje in usklajevanje aktivnosti
pri sodelovanju občine s posameznimi državnimi organi in institucijami (delovni obiski delegacij iz vladnih organov, konzularnih
predstavništev),
– organiziranje in usklajevanje aktivno
sti pri sodelovanju občine na regionalnem
področju,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja na nivoju notranjih organizacijskih enot v mestni upravi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih gradiv
in prezentacij za potrebe župana ob predstavljanju občine, mesta in regije na mednarodnih dogodkih ali obiskih (doma ali v
tujini),
– letno načrtovanje programa dela in finančnega plana kabineta župana, načrtovanje potreb po usposabljanju za vse zaposlene v kabinetu, usklajevanje celotnega
dela kabineta,
– opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave,
4. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
znanja enega svetovnega jezika,
5. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
6. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Maribor
pridobitev podatkov iz 5. točke iz 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 vodja kabineta župana opravljal v
nazivu višji svetovalec III, z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec II in višji

svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (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
vodja kabineta župana«, na naslov: Mestna
uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za
splošne in pravne zadeve, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Ob-8876/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (ZJU-UPB2, Ur. l. RS, št. 32/06
– prečiščeno besedilo) Mestna občina Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
pomočnik vodje oddelka za finance v
Oddelku za finance Mestne občine Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ekonomske
smeri z najmanj tremi leti in štirimi meseci
delovnih izkušenj ali visoko strokovno izobrazbo z najmanj petimi leti delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Naloge na delovnem mestu so:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede državnega izpita iz javne uprave,
4. izjavo 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 Mestni občini Maribor
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 pomočnik vodje oddelka za finance opravljal v nazivu višji svetovalec II, z
možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas
s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat
bo delo opravljal v prostorih Mestne občine
Maribor, Ul. heroja Staneta 1, Maribor.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
pomočnik vodje oddelka za finance«, na
naslov: Mestna uprava Mestne občine Maribor, Oddelek za splošne in pravne zadeve,
Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: mestna.obcina@maribor.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 8 dni po opravljeni izbiri.

Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jasmina Remih, tel. 02/220-10-00.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Maribor
Št. 110-94/2007-31111
Ob-8892/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 71.a 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
Višjem sodišču v Ljubljani, ki bo takoj po
izvolitvi dodeljen na delo na Ministrstvo za
pravosodje za vodenje Centra za izobraževanje v pravosodju za čas treh let.
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
Št. 110-93/2007-31111
Ob-8900/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lenartu.
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.
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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
Su 010601/2007-86
Ob-8901/07
Okrajno sodišče v Velenju objavlja javni natečaj za zasedbo prostega delovnega
mesta za nedoločen čas:
pravosodni sodelavec – vodja vpisnika (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja vpisnika je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v
nazivu pravosodni sodelavec III, pravosodni sodelavec II in pravosodni sodelavec I,
izbrani kandidat bo naloge opravljal v nazivu pravosodni sodelavec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– vodenje vpisnikov, knjig in imenikov ter
zagotavljanje pravilnega, rednega in pravočasnega poslovanja s spisi skladno s Sodnim redom;
– sodelovanje pri vodenju enostavnejših
postopkov in odločanju v izvršilnih zadevah;
– delo s strankami v času uradnih ur
zaradi izdajanja fotokopij raznih listin iz spisa in posredovanja informacij o stanju postopka;
– vodenje predpisanih in potrebnih evidenc;
– zbiranje statističnih podatkov, pripravljanje statističnih in drugih poročil ter obvestil;
– izdelovanje enostavnejših sklepov;
– ugotavljanje pravnomočnosti sodnih
odločb, dostava spisov in drugih pisanj
osebno sodniku;
– izdajanje zahtevanih potrdil;
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– ostale naloge po odredbi predsednice
sodišča, vodje oddelka, sodnika.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– srednja izobrazba ali srednja strokovna
izobrazba administrativne ali druge družboslovne smeri,
– najmanj tri leta in šest mesecev delovnih izkušenj.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja:
– opravljen strokovni upravni izpit,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na
razpisano delovno mesto kandidirajo tudi
osebe, ki nimajo opravljenega strokovnega
upravnega in izpita Sodnega reda pod pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno
mesto navedena izpita opravili najkasneje v
letu dni od imenovanja v naziv.
Poleg posebnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati tudi splošne pogoje, določene
v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02), ki jih urejajo predpisi s področja
delovnega prava ter pogoje, določene v 2.
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2, v nadaljevanju ZJU):
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje slovenskega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila pridobljena,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika;
– pisno izjavo o doseženi delovni dobi;
– pisno izjavo o opravljenem strokovnem
upravnem izpitu oziroma, da strokovnega
izpita nima;
– pisno izjavo o opravljenem izpitu iz poznavanja določil Sodnega reda oziroma, da
izpita nima;
– pisno izjavo, da je državljan Republike
Slovenije;
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev;
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
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– pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu
sodišču v Velenju, ki objavlja javni natečaj,
pridobitev podatkov iz uradnih evidenc na
podlagi 139. člena Zakona o upravnem postopku. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na
Okrajnem sodišču v Velenju.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
oznako »javni natečaj« na naslov: Okrajno
sodišče v Velenju, Urad predsednika, Prešernova 1, Velenje, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: urad.ojvel@sodisce.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
spletni strani Okrajnega sodišča v Velenju:
http://www.sodisce.si/okrave/.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v Uradu predsednika Okrajnega sodišča v Velenju, tel. 03/89-85-959.
Okrajno sodišče v Velenju
Št. 69/2007
Ob-9167/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata
za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč v Ministrstvu za
pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri
ali druge družboslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati mora znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upo-

števa čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje 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 (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
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– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno
pomoč v Ministrstvu za pravosodje bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na
položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja
vodenja v javni upravi in druga specialna
znanja v okviru štirimesečnega razvojnega
programa “Vodenje in upravljanje v upravi”, ki
ga organizira in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana,
tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 70/2007
Ob-9168/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06

– UPB2) Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj
za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne smeri;
– najmanj osem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati mora znanje vsaj enega tujega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop
do tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno
besedilo 2).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
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raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju, in sicer najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2)
opravi varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »strogo tajno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Župančičeva 3.
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. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za pravosodno upravo v Ministrstvu za pravosodje
bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa “Vodenje in upravljanje
v upravi”, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana, in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektron-
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ska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne natečajne komisije, dr. Gregor Virant,
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana, tel. 01/478-83-30.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-8711/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02), Akta o ustanovitvi Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti (Ur. l. RS,
št. 96/00), pogodbe o izvajanju in financiranju programov sistematične pomoči
in vzpodbujanja ljubiteljske kulturne dejavnosti na območju mesta Ljubljana, št.
610-40/06-1, z dne 12. 6. 2006, v skladu s
Splošnimi pogoji poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (www.jskd.si), Javni sklad Republike
Slovenije za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju: JSKD) objavlja
javni programski poziv
za izbor kulturnih programov
in projektov na področju ljubiteljskih
kulturnih dejavnosti na območju
Mestne občine Ljubljana,
ki jih bo v letu 2007 sofinanciral
Javni sklad Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti (v nadaljevanju:
poziv Ljubljana-PRP-2007)
Naziv in sedež naročnika: Javni sklad
RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljub
ljana.
1. Predmet javnega poziva in področja
dejavnosti
Predmet poziva Ljubljana-PRP-2007 je
sofinanciranje programov in projektov kulturnih društev (v nadaljevanju: programi),
ki so:
– redno, sistematično in kontinuirano
delovanje ljubiteljskih kulturnih društev, ki
se manifestira kot izobraževalno in ustvarjalno delo;
– produkcija kulturnih dogodkov (koncerti, predstave, razstave, projekcije in druge
javne kulturne prireditve) na enem ali več
področij dejavnosti, ki ga pripravlja in izvaja
kulturno društvo na neprofiten način in je v
interesu širše družbene skupnosti;
– skupni programi kulturnih društev na
nivoju mesta ali regije;
– izobraževanje in strokovno usposabljanje za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Področja dejavnosti so: glasbena dejavnost (vokalna in instrumentalna glasba),
gledališka in lutkovna dejavnost, folklorna
dejavnost, filmska in video dejavnost, plesna dejavnost, likovna dejavnost, literarna
dejavnost, večzvrstna dejavnost (ki združuje
našteta področja).
2. Okvirna vrednost
Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet poziva
Ljubljana-PRP-2007, znaša 335.000 € oziroma 80,279.400 SIT. Končna vrednost bo
določena po sprejemu proračuna Mestne
občine Ljubljana za leto 2007.
3. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007 oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa
Zakon o izvrševanju proračuna RS za leto
2007 (Ur. l. RS, št. 126/06).
4. Roki poziva: javni poziv LjubljanaPRP-2007 prične teči 30. 3. 2007 in se zaključi 30. 4. 2007.

5. Dokumentacija poziva
Dokumentacija
poziva
LjubljanaPRP-2007 obsega:
– besedilo poziva Ljubljana-PRP-2007;
– prijavne obrazce: A (splošni podatki o
prijavitelju); B (podatki o delu društva); C (finančni načrt); D (prijava programa – različno
za posamezna področja dejavnosti).
6. Pomen izrazov
Upravičene osebe po tem pozivu so kulturna društva in zveze kulturnih društev, ki
združujejo kulturna društva raznovrstnih dejavnosti samo na območju Mestne občine
Ljubljana. Upravičene osebe morajo imeti
status pravne osebe na območju Mestne
občine Ljubljana. Pravne osebe, ki so program prijavile na katerikoli drug razpis Mestne občine Ljubljana, do sredstev po tem
pozivu niso upravičene.
Program je zaokrožena kulturna dejavnost izvajalcev, ki niso državni ali zasebni zavodi, pa jo je zaradi njenega širšega
javnega pomena smotrno financirati na primerljiv način kot javne zavode. Sestavljen
je iz projektov, ki jih zaradi kontinuiranega in smotrnega delovanja izvajalec veže
v celoto.
Skupni program so projekti in potrebne
dejavnosti, za katerega se izvajalci dogovorijo zaradi nujnosti vzpostavljanja primerjave
glede obsega, kvalitete in usmeritev svojega
kulturnega dela (npr. srečanje zborov, gledaliških skupin, folklornih skupin, pihalnih
orkestrov, ex tempore), usposabljanja za
delo na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in zaradi zagotavljanja materialnih
možnosti za izvajanje dejavnosti (npr. najem
prostorov, nakup opreme, itd.);
Projekt je zaokrožena programska enota, ki je v celoti in/ali v svojih delih dostopna
javnosti (npr. koncert, gledališka predstava,
plesni nastop, likovna ali fotografska razstava, likovna kolonija s sklepno razstavo,
ipd.).
Finančna uravnoteženost pomeni, da se
ujemajo skupne vrednosti predvidenih odkodkov in prihodkov finančne zgradbe programa ali projekta (odhodki = prihodki).
7. Pogoji poziva
Vloge na poziv Ljubljana-PRP-2007 lahko predložijo upravičene osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje, da:
– trajneje, vsaj že eno leto delujejo na
razpisnem področju;
– so registrirane za opravljanje kulturnoumetniških dejavnosti ter posredovanje kulturnih dobrin v Sloveniji in sicer na območju
Mestne občine Ljubljana; to dokažejo s kopijo potrdila AJPES (Agencija Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve),
iz katerega je razviden datum vpisa – dokument ne sme biti starejši od 12 mesecev;
– zagotavljajo dostopnost programskih
sklopov in programskih enot javnosti in medijem; to dokažejo s podpisano izjavo predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost.
Popolne vloge na poziv LjubljanaPRP-2007 morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– vsebujejo predpisane obrazce: obrazec A (splošni podatki o prijavitelju), obrazec

B (podatki o delu društva), C (finančni načrt)
in enega ali več obrazcev D (prijava programa), glede na dejavnost!;
– vsebujejo obvezne priloge.
Vloga je popolna, če:
– je predložena na navedenih prijavnih
obrazcih,
– je čitljivo izpolnjena v slovenskem jeziku,
– vsebuje vse zahtevane podatke in priloge,
– je na ustreznih mestih podpisana in
žigosana.
8. Izpolnjevanje pogojev poziva
Izpolnjevanje pogojev poziva LjubljanaPRP-2007 ugotavlja pristojni uslužbenec za
vodenje postopka, ki ga imenuje direktor
JSKD.
Pri odpiranju vlog bodo iz nadaljnjega
postopka izločene vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisnem roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge, ki ne izpolnjujejo pogojev iz 7. točke tega razpisa.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge do 23. 4. 2007, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka
poziva Ljubljana-PRP-2007.
Vloge, ki niso bile oddane v predpisanem roku, ki jih ni vložila upravičena oseba
in nepopolne vloge, ki kljub pozivu niso bile
pravočasno dopolnjene, bodo zavržene.
9. Kriteriji poziva
Predložene programe bo v skladu z Merili za ocenjevanje predloženih programov
javnega programskega poziva LjubljanaPRP-2007 presojala in ocenjevala strokovna
komisija, ki jo imenuje direktor JSKD. Merila
so dostopna na domači strani: www.jskd.si.
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi, ki bodo v celoti ustrezali navedenim kriterijem.
10. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti predložena na naslov:
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, do 30. 4. 2007
oziroma najpozneje ta dan oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Vloga mora biti oddana v zapečatenem
ovitku in ustrezno označena. Na prednji
strani ovitka mora biti izpisano: Ne odpiraj
– vloga na poziv Ljubljana-PRP-2007. Na
zadnji strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: naziv in poštni naslov (sedež).
Če je posamezni predlagatelj društvo,
v katerem deluje več samostojnih sekcij,
lahko predloži v enem ovitku več vlog, katerih vsaka mora ustrezati določilom 2. in 3.
odstavka 7. točke tega poziva.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in merili poziva
PRP-2007.
11. Pristojni uslužbenci
Pristojna uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil sta:
– Urška Bittner Pipan, urska.bittner@jskd.si;
01/24-10-502 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 11. do 13. ure).
– Marko Studen, marko.studen@jskd.si;
01/24-10-508 (uradne ure po telefonu vsak
ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure);
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Informacije dobite tudi na ZKD Ljub
ljana:
– Nuška
Drašček,
zkdlj@siol.net;
01/438-52-70 (uradne ure po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure).
12. Dvig in vpogled dokumentacije
poziva: dokumentacija poziva LjubljanaPRP-2007 (besedilo poziva, obrazci) je dostopna na domači strani JSKD www.jskd.si,
lahko pa jo predlagatelji med uradnimi urami
(vsak delovni dan med 9. in 12. uro) dvignejo tudi na sedežu JSKD, Štefanova 5,
1000 Ljubljana ter na sedežu Območne izpostave JSKD Ljubljana, Krekov trg 2, 1000
Ljubljana.
13. Obravnava vlog in obveščanje o izboru
Strokovna presoja vlog, prispelih na poziv Ljubljana-PRP-2007, bo potekala v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja JSKD.
JSKD bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestil v 15 dneh po zasedanju in
odločitvi strokovne komisije.
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Št. 1.7-723
Ob-8646/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu premičnin:
– osi kolesnih dvojic za W9 surovec.
Lokacija: SŽ – Centralne delavnice Ljubljana d.o.o., Proizvodnja Ptuj, Osojnikova
6, Ptuj.
Predmet prodaje: 20 kosov osi kolesnih
dvojic za W9 surovec za potniške vagone.
Vrednost predmeta prodaje znaša
8.818,40 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 17. 4. 2007.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 1/2-429/07
Ob-8674/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, vabi k nakupu premičnin:
– material od obnove telekomunikacijskega omrežja.
Lokacija: železniška proga na relaciji Ptuj
– Ormož in Ormož – Murska Sobota.
Predmet prodaje:
– 17.000 kg bakra,
– 5.000 kg železne žice,
– 10.000 kg prečnikov s kljukami, železnih profilov,
– 6.000 kg keramike.
Vrednost predmeta prodaje znaša 58.000
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 17. 4. 2007.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice d.o.o.
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Ob-8710/07
Povabilo k oddaji ponudb
»dobava lesnih sekancev«
Termoelektrarna toplarna Ljubljana,
d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, vabi k
oddaji ponudb za dobavo lesnih sekancev.
Predmet povabila k oddaji ponudb je
dobava lesnih sekancev za obdobje 5 let,
predvidene letne količine 594.000 GJ ±
5% (masa 45.000 ton), ki morajo zadostiti
vsem naslednjim tehnološkim karakteristikam:
a) lesni sekanci s spodnjo kalorično vrednostjo na dostavljeno stanje 13,2 MJ/kg
preračunano na vsebnost vode 25%;
b) lesni sekanci morajo biti iz lesa, ki ni
bil obdelan z lepili, barvili ali drugimi kemičnimi snovmi;
c) lesni sekanci ne smejo vsebovati primesi (plastika ali druge umetne snovi, kamni, pesek, zemlja, kovinski delci);
d) dimenzije lesnih sekancev: lesni sekanci s tipično dolžino 50 mm. Ostanek
lesnih sekancev na grobem situ z okenci

Št. 027945
Ob-8675/07
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana, objavlja poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo oljnih transformatorjev
1. Predmet prodaje: oljni transformatorji
(9 kosov).
2. Izhodiščna cena: 2.500 EUR za vsak
transformator.
3. Transformatorje, ki so predmet tega
razpisa, bo prodajalec prodal skupaj v enem
kompletu (vseh 9 kosov) najugodnejšemu
ponudniku. Kolikor prodajalec ne bo prejel
nobene ponudbe za celoten komplet, bo
vsak transformator posebej prodal najugodnejšemu ponudniku.
4. Postopek bo vodila Služba za javna
naročila. Kontaktna oseba za dodatne informacije glede oddaje ponudb je Uroš Pečaver, tel. 01/580-83-96, elektronski naslov:
upecaver@vo-ka.si, glede tehničnih informacij pa Primož Korošec, tel. 01/580-82-94,
elektronski naslov: pkorosec@vo-ka.si.
5. Ponudbe morajo biti dostavljene pisno
v zaprtih ovojnicah z vidno oznako »Ponudba za nakup transformatorjev – Ne odpiraj«
na sedež prodajalca JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o., Vodovodna cesta 90, Ljubljana,
najkasneje do 12. 4. 2007 do 10. ure. Po-

stranice a = 31,5 mm sme biti največ 20%
skupne količine, prehod lesnih sekancev čez
srednje sito s stranico a = 5,6 mm sme biti
največ 20% skupne mase dobavljenih lesnih
sekancev, fini drobni del lesnih sekancev, ki
gredo preko sita z okenci stranice a = 1 pa
lahko znaša največ 4% skupne mase dobavljenih lesnih sekancev. Posamezen kos na
grobem situ ima lahko največji prečni prerez
5 cm2 in največjo dolžino 12 cm;
e) delež čistega lubja v lesnih sekancih
do 25%;
f) vsebnost vode v lesnih sekancih od
25% do 45%.
Dokumentacija z ostalimi informacijami
je od 2. 4. 2007 na voljo v Termoelektrarni toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19,
1000 Ljubljana, pisarna št. 28, I. nad. (Jasmin Rebselj, tel.: +386 1/587-52-47, faks
+386 1/524-66-46), ki se jo lahko dvigne
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Rok za oddajo ponudb je 4. 5. 2007 do
12. ure.
Termoelektrarna toplarna
Ljubljana, d.o.o.

nudbe prispele po navedenem roku se ne
bodo upoštevale.
6. Ponudba mora vsebovati naslednje
podatke:
– ime in naslov kupca oziroma firma in
sedež družbe,
– ponujeno ceno,
– natančno navedbo transformatorja.
7. Kriterij za izbiro najugodnejšega ponudnika je ponudbena cena. Način izbire je
opisan v 3. točki.
8. Izbrani ponudnik je dolžan v roku 15
dni od prejema sklepa o izbiri podpisati prodajno pogodbo in v nadaljnjih osmih dneh
plačati celotno kupnino. V nasprotnem primeru si prodajalec pridrži pravico povabiti k
podpisu pogodbe naslednjega najugodnejšega ponudnika, hkrati pa zadržati varščino
ponudnika, ki v 15-dnevnem roku ne podpiše pogodbe ali v 8-dnevnem roku ne plača
celotne kupnine.
9. Kupec transformatorja/ev je dolžan
plačati vse stroške v zvezi s sklenitvijo in
izvedbo pogodbe ter plačati vse pripadajoče
javne dajatve.
10. Prodajalec si pridržuje pravico, da ne
glede na prejete ponudbe ne sklene prodajne pogodbe z nobenim ponudnikom, ter da
lahko do sklenitve pravnega posla že začeti
postopek ustavi brez dolžnosti povračila kakršnekoli odškodnine.

11. Seznam transformatorjev:
Proizvajalec

Tip

Moč

Leto

Velikost

Energoinvest

HT 630/20-0,4

630 kVA

1982

1400 × 830 × 1440

Energoinvest

HT 630/20-0,4

630 kVA

1982

1400 × 830 × 1440

Rade Končar

3TNp20-10

400 kVA

1977

1300 × 960 × 1990

Rade Končar

2TNp20-10

400 kVA

1977

1300 × 960 × 1990

Rade Končar

2TNp20-10

400 kVA

1977

1300 × 960 × 1990

Energoinvest

2VT 400/10-0,4

400 kVA

1993

1400 × 960 × 1790

Rade Končar

Tn 400-12

400 kVA

1968

1400 × 960 × 1790

Energoinvest

4VT 400/20/10-0,4

400 kVA

1987

1350 × 700 × 1600

Energoinvest

4VT 400/20/10-0,4

400 kVA

1987

1350 × 700 × 1600
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Vsa ostala tehnična dokumentacija je
dosegljiva pri kontaktni osebi (Primož Korošec). Prodajalec bo omogočil ogled transformatorjev dne 5. 4. 2007.
JP Vodovod-Kanalizacija d.o.o.
Št. 478-37/2007
Ob-8562/07
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a,
5270 Ajdovščina na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 72/93
in kasnejše spremembe in dopolnitve), 10.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. glasilo št. 7/99, Ur. l. RS, št. 2/02, št. 41/05 in
št. 92/05) in določil Uredbe o pridobivanju,
razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03 in št. 77/03) ter sklepa Občinskega
sveta Občine Ajdovščina z dne 1. 3. 2007
objavlja

ne

javno ponudbo
za prodajo nepremičnine
1. Predmet prodaje in opis nepremični-

Predmet javne ponudbe je prodaja starejše, dotrajane stanovanjske hiše na parc. št.
1/2. S v skupni izmeri izmeri 147 m2, (od
tega je približno 47 m2 stanovanjska stavba)
in stavbnega zemljišča neposredno ob stanovanjski hiši parc. št. 105/1 v izmeri 404 m2
obe vl. št. 348 k.o. Lokavec. Nepremičnini
se nahajata v zaselku Britof v vasi Lokavec
pri Ajdovščini. Mejna znamenja v naravi niso
vidna, zato obstaja možnost da se katastrski
podatki ne ujemajo z zemljiškoknjižnimi.
Stanovanjska hiša je dvoetažna P(K)
+1 brez uporabnega podstrešja, s funkcionalnim zemljiščem, ki je v naravi dvorišče,
obremenjeno s služnostnim dostopom do
sosednjih objektov. Stavba je v gradbenem
smislu neuporabna.
Komunalna opremljenost: Stavba ni priključena na komunalne naprave individualne rabe.
2. Ponudbena cena
Nepremičnini se prodajata skupaj. Najmanjša ponudbena cena za obe nepremičnini znaša 12.236 EUR (parc. št. 1/2.
S 4.783 EUR, parc. št. 105/1 7.453 EUR).
Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo Občini Ajdovščina ponudil najvišjo ceno za ponujeni
nepremičnini, vendar najmanj v višini ponudbene cene.
Kupec je dolžan poleg kupnine, ki zajema vrednost zemljišča plačati tudi davek na
promet nepremičnin za parc. št. 1/2.S in davek na dodano vrednost za parc. št. 105/1 v
višini 20% od ponujene cene.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Pisne ponudbe naj ponudniki v zaprti in
zapečateni ovojnici pošljejo ali dostavijo na
naslov: Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja
6/a, 5270 Ajdovščina, s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnin v
k.o. Lokavec. Ponudbe, poslane po pošti ali
dostavljene v vložišče Občine Ajdovščina,
se bodo upoštevale le, če bodo pravilno
označene prispele do torka 17. aprila 2007
do 10. ure. Javno odpiranje prispelih pisnih
ponudb bo potekalo istega dne ob 10.15, v
sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja
6a, 5270 Ajdovščina.
4. Drugi pogoji
Nepremičnina se prodaja v stanju kakršnem je, po sistemu »videno-kupljeno« in
brez vidnih mejnih znamenj na terenu.
Pri javni ponudbi za prodajo nepremičnine lahko sodelujejo fizične osebe, ki so dr-

žavljani držav članic Evropske unije, pravne
osebe s sedežem v državah, ki so članice
Evropske unije in tujci kot jih opredeljuje
Zakon o ugotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za
pridobitev lastninske pravice tujcev na nepremičninah v RS.
Pisna ponudba mora poleg navedbe ponudbene cene vsebovati še:
– potrdilo o vplačani varščini v višini
1.300 EUR na Podračun EZR Občine Ajdovščina, št. 01201-0100014597, odprt pri
Upravi RS za javna plačila;
– kopijo osebnega dokumenta, ki izkazuje državljanstvo za fizične osebe oziroma
kopijo izpiska iz sodnega registra, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, za pravne osebe;
– številko transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina, v primeru neuspele ponudbe;
– izjavo, da je seznanjen in se strinja s
pogoji in navedbami v javni ponudbi.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ceno.
Izbrani ponudnik mora skleniti kupoprodajno pogodbo najkasneje v 30 dneh po
opravljenem javnem odpiranju prispelih pisnih ponudb in plačati celotno kupnino za
zemljišča vključno z davkom na dodano vrednost v roku 15 dni od izstavitve računa.
Vplačana varščina se uspelemu ponudniku vračuna v kupnino, neuspelim ponudnikom pa se neobrestovana vrne v roku
8 dni od dneva izbora najugodnejšega ponudnika. Če najugodnejši ponudnik ne bo
sklenil kupoprodajne pogodbe oziroma izpolnil obveznosti iz pogodbe v določenem
roku, bo vplačana varščina zapadla v korist
Občine Ajdovščina.
Za sestavo pogodbe in zemljiškoknjižni
predlog poskrbi Občina Ajdovščina. Ostala
določila, pomembna za ureditev odnosov
med prodajalcem in kupcem, se opredelijo
v pogodbi.
Ogled nepremični je možen ob predhodni
najavi na kraju samem in sicer v sredo 11. 4.
2007 od 10. do 11. ure. Dodatne informacije
dobite na sedežu Občine Ajdovščina ali po
tel. 05/365-91-18, kontaktna oseba Sonja
Lovrekovič oziroma na tel. 05/365-91-14
kontaktna oseba Katarina Ambrožič.
Občina Ajdovščina
Ob-8673/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Uradni list RS, št. 12/03 in
77/03) in sklepov Mestnega sveta Mestne
občine Ptuj, št. 478-38/2006 z dne 28. 2.
2007, št. 465-03-39/2005 z dne 28. 2. 2007,
št. 478-111/2006 z dne 28. 2. 2007 in št.
478-84/2006 z dne 19. 3. 2007
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1. Predmet prodaje so nepremičnine, ki
jih tvorijo:
a) parc. št. 3468/6 njiva v izmeri 409 m2 in
travnik v izmeri 411 m2; parc. št. 3468/8 njiva
v izmeri 595 m2 in travnik v izmeri 566 m2,
obe vpisani pri vl. št. 1645, k.o. Ptuj.
Nepremičnini se nahajata v poselitvenem območju P11-S18 Ob Selski cesti, ki
je namenjeno stanovanjem in poslovni dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
50,50 €/m2 (brez DDV).
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b) parc. št. 269/8 gozd v izmeri 852 m2,
vpisana pri vl. št. 598, k.o. Nova vas pri
Ptuju.
Navedena nepremičnina se nahaja v poselitvenem območju P11-S24 Nova vas pri
Ptuju – Na jasi, ki je namenjeno stanovanjem, poslovni in kmetijski dejavnosti.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
48.112 € (brez DDV).
c) parc. št. 483/1 pašnik v izmeri 1453 m2,
vpisana pri vl. št. 364, k.o. Ptuj in parc. št.
481/8 travnik v izmeri 25 m2, vpisana pri vl.
št. 1818, k.o. Ptuj.
Nepremičnini se nahajata v poselitvenem območju P11-P1/2 Industrijska cona
– sever, ki je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnin znaša
81.186 € (brez DDV).
d) parc. št. 802/1 poslovna stavba v izmeri 45 m2, poslovna stavba v izmeri 97 m2
in dvorišče v izmeri 1354 m2, vpisana pri vl.
št. 755, k.o. Brstje.
Nepremičnina se nahaja v poselitvenem
območju P11-P1/2 Industrijska cona – sever, ki je namenjeno industriji.
Izhodiščna vrednost nepremičnine znaša
74.172 € (brez DDV).
2. Ponudbo za nakup nepremičnin lahko
dajo fizične osebe, ki so državljani članic
Evropske unije, pravne osebe s sedežem
v državah, ki so članice Evropske unije in
tujci kot jih opredeljuje Zakon o zagotavljanju vzajemnosti in ki izpolnjujejo pogoje veljavne zakonodaje za pridobitev lastninske
pravice tujcev na nepremičninah v RS. Ponudniki za nakup nepremičnin svoje pisne
ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno
oddajo do vključno 13. aprila 2007, na naslov: Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250
Ptuj, z oznako »Ne odpiraj – ponudba za nakup nepremičnine.« Osebno prinesene ponudbe je potrebno do navedenega datuma
oddati na Mestno občino Ptuj, Oddelek za
gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba
št. 54/3, najkasneje do 12. ure.
Ponudbi priložijo:
– Potrdilo o vplačilu varščine, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti nepremičnine, ki
se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, številka 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.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo je imenoval
župan Mestne občine Ptuj, dne 17. aprila
2007, ob 13. uri, v sobi št. 54/3 na Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj. Nepravilne
ponudbe in ponudbe, ki ne bodo oddane v
skladu z določili tega razpisa, pristojna komisija ne bo upoštevala.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bo komisija upoštevala kot edini kriterij višino ponujene kupnine.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene
prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh
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po končanem postopku javnega zbiranja
ponudb.
6. Plačilo kupnine se opravi najkasneje
v roku 8 dni po sklenitvi prodajne pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
7. Kupec nepremičnine, ki je predmet
javnega zbiranja ponudb, mora plačati vse
stroške sestave pogodbe, DDV in stroške
zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
8. Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše pogoje, je izključena. Mestna občina Ptuj
lahko ustavi začeti postopek do sklenitve
pravnega posla.
9. Nepremičnine se prodajajo po načelu
»videno – kupljeno«.
10. Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, soba št.
56/3, tel. 02/748 29 68 – kontaktna oseba:
Majda Bregar.
Mestna občina Ptuj
Ob-8561/07
Okrožno sodišče na Ptuju na podlagi
sklepa stečajnega senata z dne 12. 3. 2007,
opr. št. St 34/2004, v stečajnem postopku
nad dolžnikom Pompe, družba za storitve,
inženiring in trgovino, d.o.o. – v stečaju,
Zechnerjeva 14, 2250 Ptuj, objavlja
prodajo z zbiranjem ponudb
Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovna stavba z gospodarskim poslopjem, Slovenska 41, Murska Sobota,
parc. št. 1297, 1297/1, 1297/2, vl. št. 2125
k.o. Murska Sobota: lokal v kletni etaži v
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izmeri 329,92 m2, »restavracija Central« v
pritličju v izmeri 179,85 m2, podstrešje v izmeri 330 m2, dvoriščni objekt I. (pritličje in
etaža) v izmeri 141,25m2 (pisarne in letni
vrt), dvoriščni objekt II. v izmeri 73 m2 (garaže in plinska postaja), skupni prostori v
izmeri 5 m2 in pripadajoče stavbno zemljišče
v skupni izmeri 966 m2, nezasedena, po najnižji ceni 285.000 EUR.
2. Skladiščno-proizvodni objekt Tovarniška 51, Ruše, v izmeri 1.367,70 m2 s pripadajočim stavbnim zemljiščem v izmeri
1.461 m2, parc. št. 93, vl. št. 1297 k.o. Ruše,
po najnižji ceni 28.800 EUR.
3. Stanovanjska hiša z gospodarsko kletjo in dvoriščem v Radizelu, Na klancu 1, v
skupni izmeri 544 m2, parc. št. 166/1, vl. št.
759 k.o. Radizel, zasedeno, tožba za odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, po najnižji ceni 57.600 EUR.
4. Stanovanje Maistrova 8, Maribor, v izmeri 39,82 m2, parc. št. 917, vl. št. 1427 k.o.
Maribor-Grad, nezasedeno, po najnižji ceni
32.600 EUR.
Interesenti morajo ponudbe poslati v 15
dneh po objavi razpisa na Okrožno sodišče
na Ptuju, z oznako »Ne odpiraj – javni razpis za Pompe d.o.o. – v stečaju«. Ponudniki
morajo v tem roku plačati varščino v višini
10% od najnižje prodajne cene na račun
stečajnega dolžnika, odprtem pri Novi KBM
d.d. Ptuj, št. 04202-0001155595. Potrjen izvod naloga priložijo ponudbi. Varščina bo
uspešnemu ponudniku vračunana v kupnino, ostalim pa brez obresti vrnjena v treh
dneh po odpiranju ponudb.
Pri razpisu za zbiranje ponudb lahko sodelujejo vse fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom o državljanstvu RS, in pravne
osebe, ki predložijo sklep o registraciji v
RS. Tuje pravne in fizične osebe lahko kupujejo nepremičnine v skladu s slovenskimi

predpisi. Kupec mora v skladu s 153. členom ZPPSL predložiti še ustrezno notarsko
overjeno izjavo.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni v petih dneh po končanem zbiranju ponudb. Izbrani ponudnik mora kupoprodajno
pogodbo skleniti v osmih dneh po prejemu
obvestila o izbiri, kupnino pa plačati v treh
mesecih in jo zavarovati z brezpogojno bančno garancijo prvovrstne banke, plačljivo na
prvi poziv, v mesecu dni od prejema obvestila o izbiri, sicer se šteje, da je od nakupa
odstopil in ni upravičen do vračila varščine.
Premoženje se prodaja po načelu videno-kupljeno. Prevzem in prenos lastninske
pravice bo mogoč takoj po plačilu celotne
kupnine. Morebitna odstopanja dejansko
izmerjenega stanja od zemljiškoknjižnih
podatkov ne vplivajo na spremembo cene.
Davek in druge stroške prenosa lastništva
plača kupec. Objavljene cene ne vsebujejo
nobenih davkov in prispevkov, ki bremenijo
kupca.
Podrobnejše informacije so na voljo na
tel. 02/229-98-20.
Pompe, družba za storitve, inženiring
in trgovino, d.o.o. – v stečaju
Ob-8665/07
Likvidacijski upravitelj družbe E & S Premoženjsko svetovanje d.o.o. – v likvidaciji,
Gorjupova 1, Ljubljana, poziva vse upnike družbe, da v postopku redne likvidacije
družbe prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, in sicer v roku 30 dni od dneva objave tega poziva v Uradnem listu RS.
Upniki naj prijave, skupaj z dokazili, pošljejo na naslov E & S Premoženjsko svetovanje d.o.o. – v likvidaciji, Gorjupova 1,
1000 Ljubljana.
Likvidacijski upravitelj:
Žarko Tatalovič
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Evidence sindikatov
Št. 101-18/2007-3
Ob-8564/07
Pravila Sindikata družbe Razgoršek
d.o.o. Maribor, z dne 4. 11. 2003, ki so
hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka 141-7/2004 112, z dne
17. 3. 2004 in vpisana v evidenco statutov
sindikatov pod zaporedno številko 7, z dne
12. 3. 2004, se z dnem 20. 3. 2007 izbrišejo
iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-3/2007-2
Ob-8566/07
1. Sindikatu vzgoje, izobraževanja in
znanosti – Sindikat Glasbene šole Kranj,
Trubarjev trg 3, Kranj, se spremeni naziv
tako, da se glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Glasbene šole Kranj. Kratko ime sindikata
je: SVIZ Glasbene šole Kranj.
2. Spremeni se tudi sedež sindikata, ki
je od vpisa spremembe na naslovu: Poštna
ulica 3, 4000 Kranj.
3. Sprememba naziva in sedeža sindikata SVIZ Glasbene šole Kranj je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pri Upravni
enoti Kranj pod zaporedno številko 76.
Št. 101-1/2007
Ob-8569/07
Izvede se izbris Pravil sindikata Srednja
šola Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg
41/1, Kamnik z dne 16. 3. 1995 iz evidence
statutov sindikatov, ki jo vodi Upravna enota
Kamnik, pod zap. št. 33 z dne 29. 3. 1995.
Št. 101-2/2007
Ob-8571/07
V evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Izola se pri zap. št. 22 vpiše dne
19. 3. 2007 sprememba imena sindikata,
in sicer: Obalna sindikalna organizacija
– KS 90, Sindikat družbe Droga Kolinska
d.d., skrajšano ime je: OSO – KS 90, Sindikat družbe Droga Kolinska d.d.
Št. 101-1/2007/2
Ob-8639/07
Pravila Območnega sindikata Policijske postaje Brežice, s sedežem v Brežicah, Cesta svobode 13, 8250 Brežice, se
izbrišejo iz evidenčne knjige pravil oziroma
statutov sindikatov, ki se vodi pri Upravni
enoti Brežice, pod šifro 024-1/96.
Št. 101-1/2007-2
Ob-8854/07
Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije OŠ Dutovlje, se preimenuje v
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije OŠ Dutovlje, s sedežem v Dutovljah 135.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
25, z dne 22. 3. 2007.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-34/2007-8
Ob-9161/07
Urad Republike Slovenije za varstvo
konkurence (v nadaljevanju: Urad) je dne
22. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, v kateri je skladno s
tretjim odstavkom 38. člena Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l.
RS, št. 99/04; ZPOmK) odločil, da je priglašena koncentracija družb UPC Telemach,
širokopasovne komunikacije, d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, Ljubljana (v
nadaljevanju: Telemach), in Ljubljanski
kabel, telekomunikacijske storitve, d.d.,
Tivolska 50, Ljubljana (v nadaljevanju:
Ljubljanski kabel), skladna s pravili konkurence in da ji ne bo nasprotoval.
Koncentracija je nastala s pridobitvijo večinskega deleža družbe Telemach v družbi
Ljubljanski kabel, s čimer bo družba Telemach pridobila možnost izvajanja nadzora nad
družbo Ljubljanski kabel.
Na podlagi podatkov iz priglasitve, drugih
Uradu dostopnih podatkov, ter ob upoštevanju stanja konkurence na trgu (a) dostopa
do kabelsko komunikacijskega omrežja, (b)
trgu prenosa radijskih in televizijskim signalov preko kabelskega omrežja in (c) trgu storitev dostopa do interneta preko kabelskega
omrežja na območju RS, je Urad ugotovil,
da v primeru obravnavane koncentracije ni
izkazan resen sum o neskladnosti koncentracije s pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence
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Objave po Zakonu o medijih
Ob-8572/07
Firma pravne osebe (izdajatelj): Radio
Robin radijska dejavnost d.o.o.
Sedež pravne osebe: Ulica Tolminskih
puntarjev 12, 5000 Nova Gorica.
Program: Radio Robin.
Vir financiranja: ekonomska propaganda
(reklamni oglasi).
Osnovni kapital: 15.858 €.
Fizične osebe, ki imajo v lasti več kot 5%
kapitala družbe:
– Gregorič Darija, Rutarjeva ulica 8,
5000 Nova Gorica (7,094%), ki znaša
1.124,96 €;
– Špacapan Črtomir, Ul. 25. maja 3,
5000 Nova Gorica (16,762%), ki znaša
2.658,12 €;
– Šuligoj Alfred, Podmark 2, 5290
Šempeter pri Gorici (5,029%), ki znaša
797,50 €;
– Šuligoj David, Podmark 2, 5290
Šempeter pri Gorici (20,115%), ki znaša
3.189,84 €;
– Lozej Davorin, Ul. Klementa Juga
10, 5250 Solkan (51,000%), ki znaša
8.087,58 €.
Direktor: Marko Vuksanovič.

Ob-8573/07
Podatki o osebah, ki imajo najmanj 5%
lastniški ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega programa medija Radio
Ekspres, katerega izdajatelj je R Gama
MM d.o.o., Stegne 21c, 1117 Ljubljana, je
s 100% deležem podjetje Megaline d.o.o.,
Stegne 21c, 1117 Ljubljana.
Ob-8574/07
Mediji: Delo, Nedelo, Slovenske novice, delo.si, Marketing magazin, Golden
drum magazine, Grafičar, Mag.
Osebe, ki imajo v premoženju izdajatelja
Delo, d.d. najmanj 5% delež:
Pivovarna Laško, d.d. 24,99%;
Radenska d.d. Radenci 19,17%;
Slovenska odškodninska družba, d.d.
11,72%;
Infond Holding, d.d. 10,68%;
Maksima ID, d.d. 7,80%;
Kapitalska družba, d.d. 6,17%.
Ob-8576/07
Ime medija: Bančni vestnik, revija za
denarništvo in bančništvo.

Izdajatelj: Združenje bank Slovenije –
GIZ, Ljubljana, Šubičeva ulica 2, Ljubljana.
Imena članov uprave oziroma organa
upravljanja: direktor Dušan Hočevar.
Imena članov nadzornega sveta izdajatelja: Marjan Kramar, Zlatko Kavčič, France
Arhar, Aleš Žajdela, Niko Kač, Vojko Čok,
Cvetka Selšek, Matjaž Kovačič, Draško Veselinovič, Boris Pesjak, Božo Štor, Sibil Svilan, Klemens Nowotny, Anton Romih.
Ob-8640/07
Ime medija: Unikat, Loški utrip, ABC
zdravja.
Izdajatelj: Freising d.o.o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka.
Lastnik: Freising d.o.o., Mestni trg 20,
4220 Škofja Loka.
Ob-9048/07
Podjetje Mahkovec Š&D, d.n.o., Valvazorjev trg 3, 1270 Litija; Radio Geoss,
je v lasti:
1. Mija Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija
– 50%,
2. Jože Mahkovec, Breg 7, 1270 Litija
– 50%.
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Objave gospodarskih družb
Ob-8579/07
Skladno z določilom tretjega odstavka
75. člena Zakona o gospodarskih družbah
– 1 Morio zavarovalno zastopanje Smiljan
Mori s.p., Partizanska cesta 006, Maribor,
obvešča upnike, da bo po preteku treh mesecev, šteto od dneva te objave v Uradnem
listu RS, prenehal opravljati dejavnost oziroma prenesel dejavnost na družbo Agencija
MORI, zavarovalno zastopanje d.o.o., Partizanska cesta 6, 2000 Maribor, po postopku
in na način, kot je opredeljen v 475. členu,
navezujoč se na smiselno uporabo 187. člena Zakona o gospodarskih družbah-1.
Morio zavarovalno zastopanje
Smiljan Mori s.p., Maribor

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-8883/07
Direktor družbe TOP UNIMAT, ognjevarni
materiali, d.o.o., Jesenice, s sedežem Cesta
železarjev 8, Jure Sedlar, družba je vpisana
pri Okrožnem sodišču v Kranju pod št. reg.
vl. 10560900, skladno z določbo 520. člena
Zakona o gospodarskih družbah, objavlja
naslednje sklepe:
1. sklep: dosedanji osnovni kapital v
višini 83.905 EUR se zmanjša za znesek
75.405 EUR, tako da po zmanjšanju znaša
osnovni kapital družbe 7.500 EUR.
2. sklep: upnike pozivamo, naj se zglasijo pri družbi in izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
TOP UNIMAT, ognjevarni
materiali, d.o.o., Jesenice
direktor Jure Sedlar

Sklici skupščin
Ob-8649/07
Uprava delniške družbe Impakta, trgovina in inženiring d.d., Leskoškova 9/E, 1000
Ljubljana na podlagi 7. člena Statuta družbe
in določil Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06, v nadaljevanju
ZGD-1) sklicuje
11. skupščino
družbe Impakta d.d.
ki bo dne 8. 5. 2007, ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, na naslovu Leskoškova
9/E.
Dnevni red in predlogi sklepov:
1. Odprtje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev njenih organov.
Predlog sklepa: ugotovi se, da je skupščina družbe Impakta d.d. sklepčna.
Za predsednika skupščine se izvoli Valentina Bajuka, za preštevalca glasov se
izvolita Tatjana Petrovčič in Nives Čoga.
Seji bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.

Predlog sklepa glavnega delničarja HP
Primus d.o.o. po 383. členu ZGD-1:
2.1. Iz družbe Impakta d.d., Leskoškova 9/E, 1000 Ljubljana, matična številka
5005957, se izključijo vsi manjšinski delničarji družbe tako, da se njihove delnice
za plačilo primerne denarne odpravnine iz
točke 2.3. tega sklepa prenesejo na glavnega delničarja, družbo HP Primus d.o.o.,
Leskoškova 9/E, Ljubljana, matična številka
2259796, ki je imetnik delnic družbe Impakta d.d., ki presegajo 90% osnovnega kapitala družbe Impakta d.d..
2.2. Z vpisom sklepa o prenosu delnic
v register preidejo vse delnice manjšinskih
delničarjev na glavnega delničarja, družbo
HP Primus d.o.o. Skupščina pooblasti poslovodstvo glavnega delničarja, da na podlagi
vpisa sklepa o prenosu delnic na glavnega
delničarja v register, pri Centralni klirinško
depotni družbi, d.d., Ljubljana, poda nalog in
sklene pogodbo za prenos delnic izdajatelja
Impakta d.d. iz računov manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
2.3. Glavni delničar je dolžan najkasneje
v 30 dneh po pravnomočnosti vpisa sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim
delničarjem plačati denarno odpravnino v
znesku 7 EUR za vsako delnico. Denarna
plačila se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic v register do izplačila denarne
odpravnine manjšinskim delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5% letno. Če je
na delnicah manjšinskega delničarja, vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana zastavna
pravica, je do izplačila denarne odpravnine
upravičen zastavni upnik, v korist katerega
je vpisana zastavna pravica na delnicah.
Če je na delnicah manjšinskega delničarja,
vpisanih v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, vpisana katerakoli druga pravica tretjih na nematerializiranem vrednostnem papirju ali prepoved
razpolaganja, bo glavni delničar v postopku
prenosa delnic na svoj račun v centralnem
registru nematerializiranih vrednostnih papirjev ugotovil, kdo je upravičen do izplačila
denarne odpravnine in pod kakšnimi pogoji
ter morebitno prenehanje pravice tretjih na
nematerializiranem vrednostnem papirju.
2.4. Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo glavni delničar izvajal prek računa, odprtega pri Novi
Ljubljanski banki d.d., ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev
obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic
v register, manjšinskim delničarjem izplačal
denarno odpravnino za pridobljene delnice
v skladu s tem sklepom.
Udeležba na skupščini in glasovanje
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, ki so na dan zasedanja skupščine kot
delničarji družbe vpisani v delniško knjigo
družbe v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi d.d.
Delničarji, njihovi zastopniki ali pooblaščenci se izkažejo z osebnim dokumentom
oziroma pisnim pooblastilom.

Pogoj za udeležbo in glasovanje na
skupščini je, da delničarji, njihovi zastopniki
ali pooblaščenci vsaj tri dni pred zasedanjem skupščine pisno napovejo svojo udeležbo na skupščini.
Gradivo za zasedanje skupščine s predlogom sklepa glavnega delničarja o prenosu delnic, letnimi poročili družbe Impakta
d.d. za zadnja tri poslovna leta, pisnim poročilom glavnega delničarja o predpostavkah
za prenos delnic in primernosti višine denarne odškodnine in izjavo Nove Ljubljanske banke d.d. iz drugega odstavka 385.
člena ZGD-1, bo delničarjem na vpogled na
sedežu družbe Impakta d.d., Leskoškova
9/E, 1000 Ljubljana, od dneva objave sklica
skupščine do seje skupščine, vsak delovni
dan od 10. do 12. ure.
Delničarje prosimo, da zaradi ureditve
formalnosti pridejo na zasedanje skupščine
pol ure pred napovedanim začetkom seje.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, bo ponovna seja istega dne dve
uri po prvem sklicu, v istem prostoru z istim
dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega
osnovnega kapitala.
Družba poziva vse manjšinske delničarje, naj ji na naslov Impakta d.d., Leskoškova
9/E, 1000 Ljubljana, posredujejo svoje podatke, ki so potrebni za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem, in sicer:
ime, priimek in naslov delničarja (za fizične
osebe) oziroma firmo in sedež delničarja (za
pravne osebe), davčno številko delničarja,
številko bančnega računa in naziv banke, pri
kateri je odprt račun delničarja ter podatke o
morebitnih pravicah tretjih, ki so vpisane na
delnicah manjšinskega delničarja.
Impakta d.d.
uprava družbe
Ob-8670/07
Na podlagi Statuta delniške družbe Gorenjska oblačila, d.d., Kranj, uprava družbe
sklicuje
12. sejo skupščine
delniške družbe
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj,
ki bo v ponedeljek, dne 30. 4. 2007 ob
11. uri na sedežu družbe, Bleiweisova cesta
30, Kranj, z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles.
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika in dva preštevalca glasov po predlogu
uprave. Ugotovi se, da skupščini prisostvuje
vabljena notarka Marija Murnik.
2. Seznanitev delničarjev družbe z letnim
poročilom družbe za leto 2006 in poročilom
nadzornega sveta o delu za leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina se seznani z
revidiranim letnim poročilom družbe, revizorjevim mnenjem in poročilom nadzornega
sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Odločanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe
za leto 2006 in s tem potrdi njihovo delo.
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4. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta družbe se za revizorja družbe Gorenjska oblačila, d.d. za leto 2007 imenuje
revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o.,
Ljubljana.
5. Sprejem sklepa o likvidaciji družbe.
Predlog sklepa: v skladu z 20. členom
statuta družbe Gorenjska oblačila, d.d. in
drugo alineo prvega odstavka 402. člena
ZGD-1 uprava in nadzorni svet predlagata
skupščini, da sprejme naslednji sklep: Na
podlagi sklepa skupščine se iz poslovnih in
zakonskih razlogov začne postopek redne
likvidacije družbe Gorenjska oblačila, podjetje za proizvodnjo ženske konfekcije Kranj
d.d., in sicer z dnem sprejetja tega sklepa.
Razlog za prenehanje družbe je v negativnem poslovanju družbe v preteklih letih
ter v bistvenem upadu tekočega poslovanja,
kar ob upoštevanju svetovne konkurence
onemogoča nadaljnje izpolnjevanje namenov družbe.
Firma, skrajšana firma in sedež družbe
v likvidaciji:
– Ime družbe se glasi: Gorenjska oblačila, podjetje za proizvodnjo ženske konfekcije Kranj, d.d. – v likvidaciji.
– Skrajšana firma: Gorenjska oblačila,
d.d. – v likvidaciji.
– Sedež firme: Bleiweisova cesta 30,
4000 Kranj.
Skupščina razreši s položaja direktorja
sedanjega direktorja in za likvidacijskega
upravitelja imenuje dosedanjega direktorja
Izidorja Bajca, Ulica Nikola Tesla 5a, 1230
Domžale.
Skupščina imenuje tročlanski likvidacijski
odbor v sestavi: Žarko Ždralič, Ani Klemenčič in Samo Hladnik, ki se ustanovi in deluje
po načelih, ki veljajo za nadzorni svet in
nanj prenese pooblastila, ki jih ima nadzorni svet družbe po ZGD-1 in skupščina iz
413. člena ZGD-1, v zvezi z nadaljevanjem
dejavnosti.

Rok za prijavo terjatev upnikov in delničarjev, ki imajo delnice na prinosnika, je 30
dni od objave tega sklepa.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda, letno poročilo in poročilo nadzornega sveta je na vpogled v tajništvu na sedežu
družbe, Bleiweisova cesta 30, Kranj, vsak
delavnik od 13. do 15. ure, v času od dneva
objave dnevnega reda do vključno dneva
zasedanja skupščine.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, ki
so na dan 31. 3. 2007 vpisani v Centralnem
registru KDD oziroma njihovi pooblaščenci,
ki pisno prijavijo udeležbo najkasneje tri dni
pred sejo skupščine. Pooblaščenci morajo
hkrati z najavo poslati pisna pooblastila.
Udeležence prosimo, da se zaradi ugotavljanja prisotnosti in prevzema glasovnic
prijavijo na skupščino najmanj pol ure pred
začetkom zasedanja.
Če skupščina ob prvem sklicu ne bo
sklepčna, bo drugo zasedanje istega dne ob
11.30 z istim dnevnim redom. Na ponovnem
zasedanju skupščine se veljavno odloča ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Morebitni utemeljeni nasprotni predlogi
k posameznim točkam dnevnega reda se
sporočajo pisno upravi družbe najkasneje v
7 dneh po objavi sklica skupščine.
Gorenjska oblačila, d.d., Kranj
uprava družbe

Razširitve dnevnih redov
Ob-8648/07
Uprava družbe BTC Terminal Sežana
d.d., Partizanska cesta 79, Sežana, na podlagi 298. člena ZGD-1 objavlja predlog delničarja Emona Obala d.d., Pristaniška ulica 12,
Koper, za uvrstitev dodatne točke dnevnega
reda na 12. skupščino delničarjev družbe
BTC Terminal Sežana d.d., ki bo 12. aprila
2007 ob 13. uri, v sejni sobi v III. nadstropju,
na naslovu Pristaniška ulica 12, Koper.
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Delničar družba Emona Obala d.d. predlaga uvrstitev dodatne točke dnevnega
reda, in sicer:
3. Pooblastilo skupščine upravi družbe
za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa: skupščina družbe BTC
Terminal Sežana d.d., podeljuje upravi družbe pooblastilo za nakup lastnih delnic, ki
velja 18 mesecev. Najnižja in najvišja nakupna cena pri pridobivanju delnic naj bo
med 10 EUR in 12 EUR. Uprava družbe
sme pridobiti največ 10 odstotkov vseh delnic družbe.
Gradivo za to točko skupščine je delničarjem na vpogled na sedežu družbe,
Partizanska cesta 79, Sežana, od dneva
objave v Uradnem listu RS dalje, vsak delovni dan med 10. in 12. uro pri poslovnem
sekretarju.
BTC Terminal Sežana d.d.
uprava družbe
Ernest Gortan

Sklepi skupščin
Ob-8868/07
Skupščina družbenikov družbe Invest
Point d.o.o., je 26. marca 2007, sprejela
sklep v zvezi z vračilom naknadnih vplačil,
ki se glasi:
Družbenikom se vrne del vplačanih
naknadnih vplačil, in sicer vsakemu družbeniku 14,0253% od njegovega dejansko
vplačanega nominalnega zneska naknadnih
vplačil, ki ga je vplačal na podlagi drugega
odstavka, 7. člena družbene pogodbe.
V skladu s 495. členom ZGD bodo zneski
naknadnih vplačil, do katerih so družbeniki
upravičeni po tem sklepu, vrnjeni družbenikom po izteku 3 mesecev od dneva objave
tega sklepa o vračilu v Uradnem listu Republike Slovenije.
Invest point d.o.o. Ljubljana
Ivo Longar
direktorZavarovanja terjatev
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Zavarovanja terjatev
SV 439/07
Ob-9042/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz
Ljubljane, opr. št. SV-439/07 DK-38/07 z
dne 1. 3. 2007, je bila nepremičnina – enosobno stanovanje št. 19 z neto površino
37,93 m2, na naslovu Nusdorfejeva 17, Ljubljana, v večstanovanjskem objektu, ki stoji
na parc. št. 744 k.o. Štepanja vas, ki je
last zastavitelja Ponikvar Marka, rojenega
29. 10. 1979, stanujočega Nusdorferjeva
ulica 9, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 2. 2007, sklenjene med
njim kot kupcem ter Hočevar Janezom,
rojenim 13. 7. 1960, stanujočim Brilejeva
ulica 1, Ljubljana, kot prodajalcem, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, 1513 Ljubljana, matična številka
5026237, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 102.500 EUR s pripadki, napram
dolžniku Ponivkar Marku, rojenem 29. 10.
1979, stanujočem Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana.
SV 516/2007
Ob-9043/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 516/2007 z dne
22. 3. 2007, je stanovanje št. 6/II v izmeri
74,94 m², ki se nahaja v hiši v Mariboru,
Smetanova 42, ki stoji na parc. št. 1522,
vl. št. 1319 k.o. Koroška vrata, last družbe
Hypo leasing d.o.o., s sedežem Ljubljana,
Dunajska c. 117, matična št. 5834163, na
temelju prodajne pogodbe št. 041/2004 z
dne 30. 7. 2004, zastavljeno v korist Hypo
Alpe-Adria-Bank d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 107.012,40 CHF s
pp, plačljiva v EUR protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila.
SV 405/07
Ob-9044/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 405/07 z dne 22. 3.
2007, je enosobno stanovanje št. 4 v izmeri
50,59 m2, ki se nahaja v 2. nadstropju večstanovanjske hiše z naslovom Tavčarjeva
ulica 22, Kranj, stoječe na parc. št. 11,
k.o. Kranj, last zastaviteljice Irene Šušteršič, Tavčarjeva ulica 22, Kranj na temelju
prodajne pogodbe z dne 2. 6. 2003, sklenjene s prodajalcem Milanom Zakotnikom,
Župančičeva ulica 7, Kranj, zastavljeno v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke
d.d., s sedežem v Mariboru, Slomškov trg
18, matična številka 5706491, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini CHF
33.747 v protivrednosti EURA po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila, z
letno obrestno mero v višini 6-mesečni Libor + 2,35%, z odplačilom kredita v 180
mesečnih anuitetah, ki zapadejo v plačilo
vsakega zadnjega dne v mesecu, od katerih zadnja zapade dne 31. 5. 2022.
SV 429/07
Ob-9045/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 429/07 z dne 26. 3.
2007, je nepremičnina – stanovanje št. 5
v izmeri 51,63 m2, v 1. nadstropju stano-

vanjske stavbe na naslovu Trg svobode 6,
Tržič, stoječe na parc. št. 194 k.o. Tržič,
last zastaviteljev Dalibor Mrđa, Trg svobode 6, Tržič in Slavko Mrđa, Ulica Lojzeta
Hrovata 9, Kranj, na temelju kupoprodajne
pogodbe, sklenjene 9. 2. 2006 z Ivanko
Jurkić in Brankom Jurkićem, oba stanujoča Trg svobode 6, Tržič in kupne pogodbe
sklenjene 14. 3. 2007, s Karin Ječnik, Ulica
Gorenjskega odreda 8, Kranj, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene denarne terjatve v višini 79.1270
CHF v evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske
centralne banke, z obrestno mero, ki je
seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja
in obrestne marže v višini 1,95% p.a. ter
z zapadlostjo glavnice terjatve dne 31. 3.
2027.
SV 437/07
Ob-9046/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 437/07 z dne 27. 3.
2007, je stanovanje – garsonjera št. 8, v
skupni izmeri 43,69 m2, v mansardi večstanovanjskega objekta na naslovu Tavčarjeva ulica 22, Kranj, ki stoji na parc. št. 11
k.o. Kranj, z ident. št. stavbe 2100-740, last
Mateje Kralj, Pod gradom 39, Dravograd,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
15. 3. 2007, sklenjene s prodajalcem Pintar
FRS d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična št. 5446546, za zavarovanje njene terjatve višini CHF 90.445 v evro
protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije
– referenčni tečaji Evropske centralne banke, z obrestno mero, ki je seštevek veljavnega 12 mesečnega Liborja in obrestne
marže v višini 1,85% letno ter z zapadlostjo
glavnice terjatve dne 31. 3. 2037.
SV 502/2007
Ob-9047/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 502/2007 z
dne 23. 3. 2007, je bila nepremičnina, del
podstrešja v dvonadstropnem večstanovanjskem objektu v Mariboru, Ulica heroja
Staneta 018, zgrajenem na parceli številka
772, katastrska občina Maribor-grad, in sicer v velikosti približno 103 m2 pričakovane
koristne površine podstrešnega stanovanja
(približno 172 m2 bruto) s pravico uporabe in razpolaganja ter solastnine približno
11 m2 (približno 18 m2 bruto) vhodnega podesta preostalega južnega dela podstrešja,
ki je last zastaviteljice Zdenke Ozmec, rojene 16. 8. 1959, EMŠO 1608959505200,
stanujoče Maribor, Smetanova ulica 059,
do celote, na podlagi notarskega zapisa, prodajne pogodbe opr. št. SV 952/04,
sklenjene dne 23. 6. 2004, s prodajalcem
Matrljan Janom, stanujočim Maribor, Ulica Markljevih 014 oziroma pooblaščenko
prodajalca Matrljan Jana, Cvetko Matrljan,
stanujočo Maribor, Ulica Markljevih 014,
zastavljena v korist upnice Nove kreditne

banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja
004, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 195.000
CHF s pripadki oziroma v protivrednosti
EUR po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji Evropske centralne banke.
SV 30/07
Ob-9049/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Edite Špitalar iz
Maribora, opr. št. SV 30/07 z dne 22. 3.
2007, je bila nepremičnina – stanovanje št.
2 nadstropje P v skupni izmeri 49,20 m2,
na naslovu Koresova ulica 4 v Mariboru,
stoječe na parc. št. 780/2 in 780/3 k.o.
Tabor, pridobljena na podlagi darilne pogodbe z dne 22. 7. 1993, ki jo je Homec
Danijela, rojena dne 11. 2. 1963, EMŠO
1102963506202, stanujoča na naslovu Koresova ulica 004, 2000 Maribor, sklenila z
darovalko Kolarič Jožefo, zastavljena v korist banke – upnice Raiffeisenbank Eberndorf registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung, s sedežem na naslovu
Bahnstraße 22, enolična identifikacijska
številka 1870653, 9141 Eberndorf, Avstrija,
za zavarovanje neposredno izvršljive denarne terjatve v višini v višini 35.000 EUR
s pripadki, z letno obrestno mero v višini
6,25%, s trenutno skupno letno efektivno
obrestno mero v višini 6,84% in 5% letnimi
zamudnimi obrestmi, z možnostjo določitve
predčasne zapadlosti kredita oziroma enostranskega razdora pogodbe s strani kreditodajalke v primerih posebej opredeljenih v
pogodbi za obročni kredit (enkratni kredit),
z zapadlostjo prvega obroka kredita na dan
20. 4. 2007 in zapadlostjo zadnjega obroka
kredita na dan 20. 4. 2027.
sv 205/07
Ob-9050/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 205/07 z dne
21. 3. 2007, je bila nepremičnina – poslovni
prostor, v izmeri 45,56 m2, ki se nahaja v 1
b nadstropju objekta Tržnica v Trbovljah,
na naslovu Trg svobode 12, stoječem na
parc. št. 351/106 – poslovna stavba v izmeri 253 m2 in parc. št. 351/108 poslovna
stavba v izmeri 25 m2, dvorišče v izmeri
15 m2, vpisanih v vl. št. 1806 k.o. Trbovlje,
last dolžnice in zastaviteljice družbe Spor,
d.o.o., Trbovlje, pridobljene na podlagi pogodbe št. T-91/92, sklenjene z družbo SGP
Zasavje p.o., Savinjska c. 9, Trbovlje, kot
prodajalko in družbo Spot, d.o.o., Trbovlje,
Pod gozdom 1, Trbovlje, kot kupcem, zastavljena v korist upnika PAK 4 IP Kartonaža Loke pri Zagorju, Loke pri Zagorju
11 a, Kisovec, matična številka 5867592,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
102.183,99 EUR, s pripadajočimi pogodbenimi obrestmi in vsemi stroški, ki bi jih
imel upnik v zvezi s poplačilom in izterjavo
terjatev iz danega posojila, vključno z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
SV 277/07
Ob-9162/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 277/07, DK 20/07 z
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dne 22. 3. 2007, je bilo trisobno stanovanje
številka 2 v izmeri 72 m2, v visokem pritličju
stanovanjskega bloka na naslovu Domžale,
Ulica Matije Tomca 2, s pripadajočim deležem na skupnih delih stavbe, ki stoji na
parc. št. 3906/2, 3907/3 in 3894/3, vse k.o
Domžale, last zastaviteljice Jasmine Hušić
do celote, zastavljeno v korist NLB Banke
Domžale d.d., Ljubljanska 62, Domžale,
MŠ 5101727, za zavarovanje terjatve v višini 21.000 EUR s pp.

jih banka - upnica imela z uveljavljanjem
vračila terjatve.

SV 282/07
Ob-9163/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 282/07, DK 21/07 z dne
22. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 33/VII tip
C v VII. nadstropju in s shrambo v kleti, v
skupni izmeri 63,95 m2, v večstanovanjski
stavbi na naslovu Ulica Matije Tomca 2,
1230 Domžale, ki leži na parc. št. 3894/3,
parc. št. 3906/2 in parc. št. 3907/3, vse
k.o. Domžale, s pripadajočim solastniškim
deležem na skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe in last zastaviteljev Medić Vesne in Emila do 1/1,
zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank
d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana,
matična številka 1319175, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 64.400 CHF s pp.

SV 277/07
Ob-9166/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 277/07 z dne 27. 3. 2007,
sta bili nepremičnini, trisobno stanovanje št.
13, v tretjem nadstropju stanovanjske stavbe v Postojni, Kidričevo naselje 23, v izmeri
69,63 m2, stoječe na parc. št. 3342, k.o.
Postojna in stanovanje v izmeri 43 m2, ki se
nahaja v drugi etaži, stanovanjske stavbe v
Izoli, Alietova 12, stoječe na parc. št. 821,
k.o. Izola, vse last dolžnika Eurocomp, posredovanje, trgovina in storitve d.o.o., na
podlagi pogodb o prodaji nepremičnine z
dne 13. 10. 2004 in z dne 15. 10. 2004,
zastavljene v korist upnice Banke Koper
d.d., Pristaniška 14, Koper, matična številka
5092221, za zavarovanje denarne terjatve
banke upnice do dolžnika Eurocomp d.o.o.,
na podlagi pogodbe o kratkoročnem kreditu
št. 39/07-8170207, v znesku 142.022 EUR,
z zapadlostjo 21. 3. 2008, z obrestno mero
Euribor (za posle z ročnostjo 1 mesec) + 2
odstotnih točk letno, v primeru zamude z
zakonskimi zamudnimi obrestmi in stroški,
vključno s stroški, ki bi jih upnica imela z
uveljavljanjem vračila terjatve.

SV 199/2007
Ob-9164/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 199/2007 z dne 27. 3.
2007, je bilo trisobno stanovanje v 2. nadstropju večstanovanjske stavbe z ident.
oznako 472 k.o. Tržič, na naslovu Trg svobode 31 A, Tržič, v skupni izmeri 78,30 m2,
last zastaviteljice Zdenke Vogrinc, Trg svobode 31 A, Tržič, do celote, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11. 1993 in
aneksa št. 1 z dne 24. 7. 2006, sklenjenih
s prodajalko Občino Tržič, zastavljeno v
korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., s
sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58,
Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.372
EUR s pripadki, z obrestno mero v višini
Euribor + 2,20 odstotnih točk letno ter z
zapadlostjo glavnice dne 31. 3. 2037.

SV 311/07
Ob-9280/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 311/07, DK 25/07 z dne
28. 3. 2007, je bilo stanovanje št. 63 v skupni izmeri 62,16 m2, v 8 etaži 6. nadstropju,
s pripadajočo shrambo v kleti, z identifikacijsko številko št. 1959-04991-63, ki se
nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu
Ljubljanska cesta 88, 1230 Domžale, ki
stoji na parc. št. 3873/1, 3873/3, 3875/1 in
3885/2, vse k.o. Domžale, s pripadajočim
deležem na skupnih prostorih, delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe
ter last zastaviteljev Ervina Kontreca in Lilijane Štraus Kontrec, vsakega do ½, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546 za zavarovanje terjatve v višini 83.500 EUR, s pp.

SV 258/07
Ob-9165/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz
Žalca, opr. št. SV 258/07 z dne 23. 3. 2007,
je bila nepremičnina, dvoinpolsobno stanovanje št. 2 v izmeri 57,74 m2, v pritličju
stanovanjskega bloka (ident. stavbe 111
stoenajst) v Kranju, na Kokrici, Cesta na
Belo 16, ki stoji na parceli št. 189/7, k.o.
Kokrica, identifikator nepremičnine pa v
času sklepanja tega notarskega zapisa še
ni znan, last kreditojemalke - zastaviteljice
Gril Tanje in soplačnika - zastavitelja Gril
Alena, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 13. 3. 2007, zastavljena v korist upnice
Abanke Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
matična številka 5026024, za zavarovanje
denarne terjatve na podlagi kreditne pogodbe v znesku 120.000 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete 31. 3. 2032, z obrestno
mero Euribor +1.70 odstotnih točk letno,
kar na dan sklenitve te pogodbe znaša
5.317 odstotkov in efektivno letno obrestno
mero, ki ob odobritvi kredita znaša 5,47 odstotkov, ter možnostjo predčasne zapadlosti kredita, v primeru zamude z zamudnimi
obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi

SV 233/07
Ob-9281/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 233/07 z dne 28. 3.
2007, je bilo stanovanje št. 2, ki se nahaja v
prvem nadstropju večstanovanjske stavbe
na Jesenicah, Ulica Franca Benedičiča 10,
stoječe na parc. št. 1370/1 k.o. Jesenice,
v skupni izmeri 75,55 m2, last zastaviteljev
Mladena Todorovića in Slađane Todorović,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 19. 2. 2007, zastavljeno v
korist upnice Posojilnica - Bank BorovljeCelovec, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16,
A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 55.000
EUR, s pripadki.
SV 85/07
Ob-9282/07
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice,
opr. št. 85/07 z dne 28. 3. 2007, zastavitelja Miran Vrh, rojen 22. 1. 1954, stanujoč
Rozmanova ulica 24 E, 6250 Ilirska Bistrica, EMŠO 2201954500201 in Zlata Vrh,
rojena 27. 4. 1958, stanujoča Rozmanova
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ulica 24 E, 6250 Ilirska Bistrica, EMŠO
2704958505080, izrecno in nepogojno dovoljujeta, vsak za svoj solastni delež ½ pri
stanovanju št. 4, v izmeri 56,20 m2 v pritličju stanovanjske hiše Rozmanova 24 E,
Ilirska Bistrica, s pripadajočo kletjo, stoječe
na parc. št. 432/4 k.o. Ilirska Bistrica, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne
izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v višini 40.300 EUR, z dobo vračanja
276 mesecev in končno zapadlostjo 31. 3.
2030, s pogodbeno obrestno mero kredita
3 mesečni Euribor + 2% letno, kar na dan
odobritve kredita dne 22. 3. 2007 znaša
3 mesečni Euribor 3,895%, pogodbena
obrestna mera pa skupaj znaša 5,895%, ki
je spremenljiva, efektivna obrestna mera
(EOM) znaša 6,22% letno, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse
podrobneje določeno v hipotekarni kreditni
pogodbi številka 179427-001 in sporazumu
o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke Sonje
Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 28. 3. 2007,
opr. št. SV 85/07, v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana, matična številka 5026237.
SV 86/07
Ob-9283/07
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice,
opr. št. 86/07 z dne 28. 3. 2007, zastavitelja Zlata Vrh, rojena 27. 4. 1958, stanujoča Rozmanova ulica 24 E, 6250 Ilirska
Bistrica, EMŠO 2704958505080 in Miran
Vrh, rojen 22. 1. 1954, stanujoč Rozmanova ulica 24 E, 6250 Ilirska Bistrica, EMŠO
2201954500201, izrecno in nepogojno dovoljujeta, vsak za svoj solastni delež ½ pri
stanovanju št. 4, v izmeri 56,20 m2, v pritličju stanovanjske hiše Rozmanova 24E,
Ilirska Bistrica, s pripadajočo kletjo, stoječe
na parc. št. 432/4 k.o. Ilirska Bistrica, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne
izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve
v višini 8.440 EUR (čista vrednost kredita) z
dobo vračanja 300 mesecev, s končno zapadlostjo 31. 3. 2032, pogodbeno obrestno
mero kredita 3 mesečni Euribor + 2,00% letno, kar na dan odobritve kredita dne 22. 3.
2007 znaša 3 mesečni Euribor 3,895%,
pogodbena obrestna mera pa skupaj znaša 5,895%, ki je spremenljiva, efektivna
obrestna mera (EOM) kredita, izračunana
v skladu s 17. členom Zakona o potrošniških kreditih, znaša 6,16% letno, z vsemi
pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v hipotekarni kreditni pogodbi številka 839513-002 in
sporazumu o zavarovanju denarne terjatve,
vse zapisano v notarskem zapisu notarke
Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 28. 3.
2007, opr. št. SV 86/07, v korist upnice
SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4,
1000 Ljubljana, matična številka 5026237.
SV 219/07
Ob-9284/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 219/07 z dne 29. 3.
2007, je bilo stanovanje št. 34, ki se nahaja
v 8. nadstropju večstanovanjske stavbe na
Jesenicah, Cesta maršala Tita 3, stoječe
na parc. št. 301 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 65,83 m2, last zastavitelja Anteja Topića, na podlagi pogodbe št. ISP 349/92-O
o prodaji stanovanja z dne 4. 12. 1992,
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zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa
d.d., matična številka 5026024, s sedežem
v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 36.200 EUR
s pripadki.
SV 276/07
Ob-9285/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek
iz Murske Sobote, opr. št. SV 276/07 z dne
29. 3. 2007, je bilo stanovanje v skupni
izmeri 49,85 m², ki se sestoji iz hodnika,
kopalnice, WC, kuhinje, jedilnice, spalnice,
otroške sobe in kleti, ki se nahaja v stavbi z
identifikacijsko oznako 397, stoječi na parceli številka 1760 katastrska občina Grad,
na naslovu Grad 172a, ki ga je zastavni
dolžnik pridobil po kupoprodajni pogodbi,
sklenjeni dne 20. 4. 2005, s prodajalko
Občino Grad, zastavljeno v korist upnice
Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v
Kleče 15, 1000 Ljubljana, matična številka
2211254, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 30.000 EUR, s pripadki.
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Objave sodišč

Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 75/2006
Os-8582/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 75/2006 sklep z dne 22. 3. 2007:
V stečajnem postopku nad dolžnikom:
Avtoprevozništvo Ivan Pušnik s.p., Rečica ob Paki 75, Šmartno ob Paki, se prekliče I. narok za preizkus terjatev, razpisan na
dne 23. maja 2007 ob 9. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 22. 3. 2007
St 35/2006
Os-8584/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 35/2005
z dne 22. 2. 2007 dolžniku Terzič Boris, s.p.,
»Klas« Gostinstvo, posredništvo, podjetništvo in poslovno sodelovanje, Podbreg
31, Kranjska Gora, postavilo začasnega zastopnika, odvetnika Aljoša Drobniča, Cesta
Staneta Žagarja 14, Kranj.
Začasni zastopnik je bil postavljen na
podlagi 5. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku v zvezi
s 15. členom Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji, ki določa, da sodišče
postavi začasnega zastopnika, če dolžnik
nima pooblaščenca, nahaja pa se v tujini in
se vročitev ni mogla opraviti.
Začasni zastopnik bo dolžnika zastopal
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.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 15. 3. 2007
Ppn 195/2006
Os-8585/07
To sodišče je s sklepom z dne 16. 2.
2007 pod opr. št. Ppn 195/2006 potrdilo
sklenjeno prisilno poravnavo med dolžnikom
Avtoprevozništvo Grandovec Anton, s.p.,
Cesta 15, Videm Dobrepolje in njegovimi
upniki, po kateri bo dolžnik upnikom izplačal
njihove terjatve do 20% v roku enega leta od
datuma pravnomočnosti sklepa o potrditvi
prisilne poravnave.
Ugotovi se, da prisilna poravnava učinkuje za vse terjatve upnikov, ki so nastale do
17. 10. 2006, kot dneva začetka postopka
prisilne poravnave.
V postopku prisilne poravnave so bile
ugotovljene terjatve 27 upnikov, razvidne
iz priloge k sklepu, ki je sestavni del izreka
sklepa, zato jih je dolžnik dolžan izplačati v
višini in v roku, navedenima v 2. točki izreka
sklepa.
Prisilna poravnava je bila potrjena dne
16. 2. 2007. Sklep o potrditvi prisilne poravnave je postal pravnomočen dne 14. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2007

St 92/2004
Os-8587/07
To sodišče je s sklepom St 92/2004 dne
19. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Spy, Podjetje za gostinstvo in
trgovino d.o.o., Šalka vas 101, Kočevje
– v stečaju, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso, ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2007
St 32/94
Os-8588/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajnem postopku nad dolžnikom Poslovni
sistem Slovin d.o.o. – v stečaju, Frankopanska 18, Ljubljana, za dne 21. 5. 2007
ob 13.30 v razpravni dvorani št. IV., 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 16. 3. 2007
Ppn 248/2006
Os-8589/07
To sodišče je s sklepom z dne 24. 1.
2007 pod opr. št. Ppn 248/2006 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Samo Količ s.p., S-Print, Gabrsko 11a,
Trbovlje.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodiča
se poziva, naj poravnalnemu senatu z vlog
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(24. 1. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatve v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve

drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Igor Bončina, Brilejeva 9, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Europapier-Papirografika, d.d., Ljubljana, Leskoškova cesta 14,
– Map, d.o.o., Ljubljana Črnuče, Brnčičeva 51,
– Vinko Razgoršek, Aškerčeva 15, Celje,
– Eurograf, Podjetje za grafično dejavnost, poslovne storitve in trgovino, d.o.o.,
Velenje, Štrbenkova cesta 6 in
– Alenka Ostanek, Prešernova cesta 25,
Zagorje ob Savi kot predstavnica delavcev.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 24. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 3. 2007
St 147/2005
Os-8590/07
To sodišče je s sklepom St 147/2005
dne 16. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Nik Plast d.o.o. – v stečaju,
Kočevje, Tomšičeva cesta 13.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 16. 3. 2007
St 63/2006
Os-8591/07
To sodišče je s sklepom St 63/2006 dne
20. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Ben trgovina in storitve, d.o.o.
– v stečaju, Kidričeva cesta 5, Litija, ker
premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2007
Ppn 29/2007
Os-8592/07
To sodišče je s sklepom z dne 7. 2. 2007
pod opr. št. Ppn 29/2007 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Avtoprevozništvo Matevž Ravšelj s.p., Stara cesta 20, Rakek, matična številka 5519477,
davčna številka 17529204, šifra dejavnosti
60.240.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z vlogo
v dveh izvodih in priloženimi dokazili v 30
dneh po objavi tega oklica prijavijo svoje
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
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šino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 2. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upravitelja prisilne poravnave je določen Maksimiljan Gale iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– ITAS CAS, d.o.o., Kočevje, Reška c.
13c,
– Avtoservis Urbas, Urbas Tomaž, s.p.,
Postojnska 37, Rakek,
– Avtotaho & Števci, Marjan Okorn, s.p.,
Brezovica, Podpeška 10,
– Kržič Marko, Begunje 5c, Begunje,
– Bonin Edi, Menžan 10e, Koper.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 2. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
St 81/2006
Os-8593/07
To sodišče je s sklepom St 81/2006 dne
21. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Mitri d.o.o., Vodnikova 13, Ljubljana, matična št. 5554349, davčna št.
31205178, vpisanem v reg. vl. 10273100.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Andreja Terpotec iz Radelj ob Dravi, z
začasnim bivališčem tudi v Ljubljani.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 15. 6. 2007 ob 10.15 v razpravni dvorani
št. V., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
21. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
Ppn 250/2006
Os-8594/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Mizarstvo Gabrovka d.d., Moravče pri Gabrovki 9a, Gabrovka, za dne
16. 4. 2007 ob 13.40, v prostorih tukajšnjega
sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. IV v
1. nadstropju.
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Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
St 23/2006
Os-8595/07
To sodišče je s sklepom St 23/2006 dne
20. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Trgosadje, trgovsko podjetje
d.o.o. – v stečaju, Dunajska cesta 301,
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 20. 3. 2007
Ppn 221/2006
Os-8596/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno poravnavo v postopku prisilne poravnave nad
dolžnikom Orbico elektro d.o.o., Savlje 89,
Ljubljana, za dne 16. 4. 2007 ob 14.10, v
prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za
gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana št. IV v 1. nadstropju.
Upniki si lahko predlog načrta finančne reorganizacije ogledajo na tukajšnjem
sodišču, Oddelek za gospodarsko sodstvo,
Miklošičeva c. 7, Ljubljana, v sobi 15 v 1.
nadstropju, med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 20. 3. 2007
St 123/2005
Os-8597/07
To sodišče je s sklepom St 123/2005 dne
19. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom M + S d.o.o. – v stečaju, Sodnikarjeva 9, Brezovica pri Ljubljani.
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 19. 3. 2007
St 76/2006
Os-8598/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 76/2006 z dne 19. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad podjetjem M.S. Records,
podjetje za trgovino, gostinstvo in storitve d.o.o., Maribor, Gosposvetska cesta
84 in ga takoj zaključilo, ker je premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 5336848, šifra njegove dejavnosti pa G/52.4.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 3. 2007.
Zoper cit. sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2007
St 78/2000
Os-8599/07
To sodišče obvešča vse upnike, da bo v
stečajni zadevi Miriada Finančne storitve
d.o.o. – v stečaju, Maribor, Slomškov trg
18, dne 10. 5. 2007 v sobi št. 253 ob 11. uri

narok za obravnavanje osnutka za glavno
razdelitev stečajne mase.
Upniki lahko pregledajo osnutek za glavno razdelitev 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 19. 3. 2007
St 125/2006
Os-8600/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 125/2006 z dne 19. 3. 2007 začelo in
takoj zaključilo stečajni postopek nad samostojnim podjetnikom Josipom Obrovcem
s firmo Prodaja in montaža stavbnega
pohištva Josip Obrovac s.p., Maribor,
Cesta Proleterskih brigad 62, ker je premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso, neznatne vrednosti.
Matična številka dolžnika je 2001306000,
šifra njegove dejavnosti pa 45.420.
Oklic o začetku in zaključku stečajnega
postopka je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 3. 2007.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
na Višje sodišče v Mariboru v 15 dneh po
tej objavi. Pritožbo je treba vložiti v dveh izvodih pri tukajšnjem sodišču, 2000 Maribor,
Sodna ulica 14.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 19. 3. 2007
St 15/2007
Os-8601/07
I. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 15/2007 dne 16. 3. 2007 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom BM, Trgovska, gostinska in storitvena družba
d.o.o., Pesnica pri Mariboru 59e, Pesnica
pri Mariboru, davčna številka: 19452233,
matična številka: 5413788, šifra dejavnosti:
G/52.4.
Odslej firma glasi BM, Trgovska, gostinska in storitvena družba d.o.o. – v stečaju,
Pesnica pri Mariboru 59e, Pesnica pri Mariboru.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Dušan Marin, Stantetova 4, Maribor.
III.Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane
s predpisano sodno takso. Upniki morajo
vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2%
vrednosti od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,92 (prej 1.900 SIT) in največ 158,57 € (prej 38.000 SIT) ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun; za pravne osebe št.:
01100-8450088006, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006, za fizične osebe št.:
01100-8450088103, sklicna številka odobritve: 11 42196-7110006.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove
takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus upniških terjatev bo
dne 11. 6. 2007 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 16. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2007
St 28/2006
Os-8602/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Branko Križ s.p., Okrepčevalnica Kri-
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ževa Klet, Meljska c. 36, Maribor; v stečaju
(davčna številka 65763165) se v skladu s
členom 99/II ZPPSL zaključi, saj premoženje,
ki bi prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti
za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2007
St 187/2004
Os-8603/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Flagstone, podjetje za gradbeništvo,
strojništvo, proizvodnjo, inženiring in trgovino d.o.o., Ruprova ul. 5, 2204 Miklavž
na Dravskem polju, v stečaju (davčna številka 59756080; matična številka: 5510325)
se v skladu s 99/II členom ZPPSL zaključi,
saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso,
ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 16. 3. 2007
St 3/2007
Os-8604/07
1. Z dnem 19. 3. 2007 se začne stečajni postopek nad dolžnikom Miloš Bjelić
s.p., Okrepčevalnica Grilko, Nemčavci
1/d, stanujoč Radenci, Prisojna cesta 12,
davčna št. 82829446.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidovič iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi tega stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz II. 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 42200-7110006-51100037.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 12. 6. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 19. 3. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 3. 2007
St 4/2003
Os-8605/07
V stečajni zadevi zoper stečajnega dolžnika Rodema, Inženiring, storitve in trgovina d.o.o. Bogojina 77/a – v stečaju,
stečajni senat razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev.
Narok bo dne 15. 5. 2007 ob 14.30 pri
tukajšnjem sodišču v sobi št. 12.
Upniki lahko vpogledajo v osnutek za
glavno razdelitev pri tukajšnjem sodišču v
sobi št. 5 v času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 3. 2007

St 19/2004
Os-8606/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Univesa d.o.o., Servisno podjetje Idrija, Arkova 11, Idrija, izven
naroka dne 19. 3. 2007 sklenilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom, Univesa d.o.o., Servisno podjetje Idrija, Arkova 11, Idrija – v stečaju, matična številka
5851572, davčna številka 5875220, vložna
številka 10338900, šifra dejavnosti 45.230,
se zaključi.
V sodni register tega sodišča se pri reg.
vl. št. 10338900 vpiše pravnomočni sklep o
zaključku stečajnega postopka.
Z dnem vpisa pravnomočnega sklepa
v sodni register dolžnik preneha in se izbrišejo predhodni vpisi v zvezi s stečajnim
postopkom.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 19. 3. 2007
St 31/2002
Os-8607/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Vozila Gorica, d.o.o.,
Cesta Goriške fronte 46, 5290 Šempeter
pri Gorici – v stečaju, na predlog stečajne upraviteljice Ksenije Toplikar Zorn z dne
8. 3. 2007, zunaj naroka dne 16. 3. 2007
sklenilo:
Drugi narok za preizkus terjatev stečajnega dolžnika bo 4. 4. 2007 ob 10.45 v
razpravni dvorani št. 122/I tukajšnjega sodišča.
Predmet preizkusa je izločitvena pravica
na parc. št. 827/24 k.o. Šempeter, ki jo je
prijavil upnik Elektro Primorska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Nova Gorica.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2007
St 7/2001
Os-8608/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper
stečajnega dolžnika Bani, Trgovina na
debelo, Ludvik Jelen, s.p., Mednarodni
mejni prehod št. 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici – v stečaju, na predlog
stečajne upraviteljice Ksenije Toplikar Zorn
z dne 15. 3. 2007, zunaj naroka dne 16. 3.
2007 sklenilo:
Stečajni postopek, začet s sklepom z
dne 30. 9. 2003 nad dolžnikom Bani, Trgovina na debelo, Ludvik Jelen, s.p., Mednarodni mejni prehod št. 4, Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, z matično številko 1016369,
davčno številko 51693585 in šifro dejavnosti
29.240, se zaključi.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 16. 3. 2007
St 37/2006
Os-8609/07
To sodišče je na seji senata dne 19. 3.
2007 pod opr. št. St 37/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Boter
International gostinstvo d.o.o. – v stečaju, Kandijska cesta 9, 8000 Novo mesto, matična št. 1708384, šifra dejavnosti
55.400, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Boter International gostinstvo d.o.o. – v stečaju, Kandijska cesta 9, 8000 Novo mesto,
izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 19. 3. 2007
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St 65/2002
Os-8651/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 65/2002 z dne 9. 3. 2007 odločilo:
Stečajni postopek nad dolžnikom Coast
finance, trgovina in storitve d.o.o., Vojkovo nabrežje 38, Koper, se zaključi.
Terjatev dolžnika v višini 2,180.652,55
SIT (9.099,70 EUR) iz izvršilne zadeve, ki se
vodi pri Okrajnem sodišču v Kopru, pod opr.
št. Ig 2005/00078, se prenese na dolžnikovega upnika Emona Obala Koper d.d.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris dolžnika iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 9. 3. 2007
St 13/2005
Os-8652/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 13/2005 z dne 19. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Alojz Mesarič
s.p., Daudia transport.
V stečajnem postopku se za dolžnika
uporablja ime Alojz Mesarič s.p., Daudia
transport – v stečaju, Kajuhova 26,
Izola.
Za stečajnega upravitelja se določi Igor
Bončina, Linhartova 1, Ljubljana.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 13. 6.
2007 ob 8.45, v sobi št. 153 tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 19. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 3. 2007
St 3/2007
Os-8653/07
To sodišče je v stečajni zadevi zoper dolžnika Parko, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pod klancem 1, 5220 Tolmin,
zunaj naroka 22. 3. 2007 sklenilo:
Začne se stečajni postopek nad dolžnikom Parko, Proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Pod klancem 1, 5220 Tolmin, z
matično številko 5429587, davčno številko
64825159 in šifro dejavnosti 52.110.
Za stečajnega upravitelja se postavi Dušan Taljat iz Tolmina, Tumov drevored 1.
Narok za preizkus terjatev bo dne 6. 6.
2007 ob 8.30 v sobi št. 110/I tega sodišča.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 22. 3. 2007
St 12/2007
Os-8820/07
I. To sodišče v Celju je dne 28. 2. 2007
ob 13.23 neposredno prejelo predlog za
začetek postopka prisilne poravnave med
dolžnikom: Instalacije Martin, Martin Palinkaš, s.p., Tomšičeva cesta 10, Velenje,
z dne 28. 2. 2007 in je dne 23. 3. 2007 ob
14. uri začelo postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Instalacije Martin, Martin
Palinkaš s.p., Tomšičeva cesta 10, Velenje
(matična številka: 5211264, ID št. za DDV:
23259817) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obra-
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zloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica
pravijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino,
ter dokaze o obstoju terjatve in njeni višini.
Upniki, ki nimajo 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
(23. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev
v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk, (7,93 €) in
največ 2000 točk (158,60 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR
sodišča 01100-8450084902, sklic na številko: 11-42153-7110006-00120707.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka, da prijavijo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje: Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska
11, Celje, št. del. dovoljenja L4/2004.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Božanovič Trgovsko in proizvodno
podjetje d.o.o. Murska Sobota,
2. Mensa d.o.o., Elektrarniška 14, Kamnica,
3. Instalaterstvo Branko Petauer s.p.,
Ponikva,
4. IMP Klima d.o.o., Godovič 150, Godovič,
5. Benič Dalibor, Kardeljev trg 8, Velenje
– predstavnik delavcev.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 8.500 € na TRR tukajšnjega
sodišča, št. 01100-6960421564, sklic na št.
5-12-2007, v roku 8 dni po prejemu pisnega
odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 23. 3. 2007
St 199/2006
Os-8848/07
To sodišče je s sklepom St 199/2006
dne 22. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Iteia's d.o.o. Ljubljana – v
stečaju, Celovška 179.
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 23. 3. 2007
St 30/2007
Os-8849/07
To sodišče je s sklepom St 30/2007 dne
23. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Rebus d.o.o., Podjetje za turistični marketing d.o.o., Kolodvorska cesta 4, Sežana, matična številka 5406773,
vložna številka 10759500.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Katarina Benedik, Dalmatinova 5, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike poziva-
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mo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 6. 2007 ob 13.30 v razpravni
dvorani št. IV., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2007
St 203/2004
Os-8850/07
To sodišče je s sklepom St 203/2004 dne
23. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Alva Commerce, d.o.o., Ljubljana, Leskoškova 11, matična številka
5674549, št. reg. vl. 12021000, šifra dejavnosti 51.190.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimilijan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
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). Upnikom, ki so pravočasno
prijavili terjatve po sklepu o začetku stečajnega postopka z dne 25. 2. 2005, ni treba
ponovno prijaviti istih terjatev.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 11. 6. 2007 ob 13.40 v razpravni dvorani
št. I., tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 23. 3. 2007
St 4/2007
Os-8851/07
Stečajni postopek nad dolžnikom Tecom d.o.o., Trgovska 4, Izola, matična št.
5350484, šifra dejavnosti 26.820, se začne
in takoj zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris družbe iz sodnega registra.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
roku 15 dni po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 19. 3. 2007
St 32/2004
Os-8852/07
To sodišče je dne 23. 3. 2007 s sklepom,
opr. št. St 32/2004 v smislu drugega odstavka 99. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom Finkkk Firšt Nataša
s.p., Kleparstvo, krovstvo, ključavničarstvo, Runeč 14 – 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 23. 3. 2007
St 17/2007
Os-8853/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 17/2007, z dne 23. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Herak podjetje za učenje vožnje z vozili na motorni
pogon in opravljanje storitvenih poslov
d.o.o., Prešernova 18, Ptuj, matična številka 5362261, šifra dejavnosti 80.410, davčna
številka 5134851.
Odslej firma glasi: Herak podjetje za učenje vožnje z vozili na motorni pogon in opravljanje storitvenih poslov d.o.o, Prešernova
18, 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 10. uri v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
23. 3. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 23. 3. 2007

Izvršbe
In 49/2006
Os-7235/07
V izvršilni zadevi upnice Leopold Betke iz
Radenec, Slatinska cesta 8, zoper dolžnika
Košar Marjana iz Radenec, Kidričevo naselje 2, zaradi izterjave 3,300.000 SIT oziroma
13.770,66 EUR, se je na podlagi sklepa
tukajšnjega sodišča opr. št. In 49/2006 z
dne 5. 12. 2006 in zapisnika o rubežu nepremičnine, ki ni vpisana v zemljiško knjigo,
izvršitelja Rozman Borisa z dne 15. 1. 2007,
opravi rubež nepremičnine v Radencih, Kidričevo naselje 2, v drugem nadstropju, etažno stanovanje št. 2 v stanovanjskem bloku,
ki stoji na parc. št. 346/8, pripisano pri vl. št.
125, k.o. Šratovci, ki obsega kuhinjo v izmeri
9,65 m2, sobo v izmeri 12,12 m2, sobo v izmeri 13,88 m2, hodnik v izmeri 4,98 m2, WC
v izmeri 1,11 m2, sobo v izmeri 17,88 m2,
klet v izmeri 6,01 m2 in kopalnico v izmeri
5,71 m2, skupaj 70,50 m2.
Zapisnik o rubežu nepremičnine z dne
15. 1. 2007 ima v skladu z določilom 211.
člena ZIZ pomen zaznambe izvršbe.
Okrajno sodišče v Gornji Radgoni
dne 6. 3. 2007
In 218/2005
Os-6990/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodiščna na Ptuju, opr. št. In 218/2005 z dne
22. 11. 2005, je bila v izvršilni zadevi upnika
Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Žnidaričevo
nabrežje 3, Ptuj, sedaj Puhova ul. 10, Ptuj,
zoper dolžnika Toplak Marka, Kraigherjeva 14, Ptuj, zaradi izterjave 429,27 EUR
(102.870,50 SIT) s pp, po izvršitelju Aljošu
Valentu zarubljena nepremičnina, stanova-
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nje, ki ni vpisano v etažni lastnini. Stanovanje št. 13 se nahaja v Kraigherjevi ul. 14,
na Ptuju, v 4. nadstropju večstanovanjske
hiše, ki je vpisana pod vl. št. 233, k.o. Ptuj,
parc. št. 200/1, katerega lastnik do celote
je dolžnik.
Okrajno sodišče na Ptuju
dne 6. 3. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2583/2006
Os-1511/07
Okrajno sodišče v Kamniku je po
zemljiškoknjižni sodnici Stanislavi Avbelj, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Strmec Ivane, Livarska ul. 7, Kamnik, ki jo
zastopa odvetnica Judita Učakar Rženičnik,
Steletova 8/a, Kamnik, za vknjižbo lastninske pravice na garsonjeri v drugem nadstropju z balkonom, z oznako 20 in klet z
oznako 20, vpisani v podvl. št. 2883/20, k.o.
Kamnik, na predlagateljico Strmec Ivano,
izdalo sklep Dn št. 2583/2006 z dne 13. 11.
2006, za vzpostavitev zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. 1328/73 z dne 18. 4. 1973,
sklenjene med SGP Graditelj Kamnik, Maistrova 7, kot prodajalcem in Lamovšek Marijo, Tomažičeva 65, Ljubljana, kot kupcem,
za garsonjero z oznako 5b/II. nadstropje
v stanovanjskem objektu G-4 ob Tunjiški
cesti v Kamniku, na parc. št. 410/1, 397/33
in 397/32, k.o. Kamnik. Garsonjera obsega
dnevno sobo, kuhinjo 23,9 m2, kopalnico,
stranišče 3,8 m2, predsobo 4,3 m2, balkon
5,9 m2 in ozimnico 2,1 m2, skupaj 40 m2, za
kupnino 120.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 29. 6.
1983, sklenjene med Petrič Jožetom, Tunjiška 2, Kamnik, kot prodajalcem in Šimunovič Vladimirjem, V dolini 45, Ljubljana in Fojkar Darjo, Ul. Gorenjskega odreda 8, Kranj,
kot kupcema, za stanovanje – garsonjero v
Kamniku, Tunjiška c. 2, ki obsega kuhinjo
in dnevno sobo v izmeri 23,9 m2, kopalnico
in stranišče 3,8 m2, predsobo 4,3 m2, balkon 5,9 m2, prostor za ozimnico 2,1 m2, v
skupni površini 40 m2, za kupnino v znesku
1.000 DIN,
– kupoprodajne pogodbe z dne 7. 10.
1986, sklenjene med Šimunovič Vladimirjem, Tunjiška 2, Kamnik in Šimunovič Darjo, Tunjiška 2, Kamnik, kot prodajalcema
in Bjželj Igorjem, Ul. Pohorskega bataljona 11, Ljubljana ter Bjželj Giuliatti Lidijo,
Ul. Pohorskega bataljona 11, Ljubljana, za
stanovanje – garsonjero v Kamniku, Tunjiška c. 2, ki obsega kuhinjo in dnevno sobo
v izmeri 23,9 m2, kopalnico in stranišče
3,8 m2, predsobo 4,3 m2, balkon 5,9 m2,
prostor za ozimnico 2,1 m2, v skupni površini 40 m2.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
predlagateljice Strmec Ivane, Livarska ul.
7, Kamnik.
Poziva se morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov vsebine listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljice tega postopka.
Okrajno sodišče v Kamniku
dne 15. 1. 2007

Dn 7381/2004
Os-4746/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Vidka Filipiča, Stanovišče 3, Bregin, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe št. A22/28-5/83 z dne
11. 3. 1983, sklenjene med prodajalcem
SGP Gradbinec Kranj, TOZD GO Jesenice in kupci Slavkom Bučanom, Luznarjeva 18, Kranj, Mirjano Debelak, Partizanska
23, Kranj in Marijo Trobec, Luznarjeva 18,
Kranj, za stanovanje št. 21 v 4. nadstropju
večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Rudija
Papeža 34, Kranj, označenem z ident. št.
57.E in 58.E, vpisanem v vl. št. 865/33,
k.o. Klanec. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Vidka Filipiča, Stanovišče
3, Bregin.
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 11. 3. 1983 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 4896/2002
Os-4748/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Terezije Kalan in Irene Kalan, Kajuhova ul.
22, Kranj ter Petra Kalana, Vrečkova ulica 6, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 21. 4. 1975, sklenjene med
prodajalcem SGP – Projekt, Nazarjeva 1,
Kranj in kupcem Dominikom Šoštaričem,
Planina 10, Kranj, za stanovanje št. 23 v 3.
nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Vrečkova ulica 6, Kranj, označenem z ident.
št. 31.E in 32.E, vpisanem v vl. št. 318/17,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Terezije Kalan, Kajuhova ul.
22, Kranj, do 4/6 ter Petra Kalana, Vrečkova
ul. 6, do 1/6 in Irene Kalan, Kajuhova ul. 22,
Kranj, do 1/6.
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 21. 4. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 4957/2002
Os-4750/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Mladena Kovšeta, Vrečkova ul. 11, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe z dne 30. 8.
1976, sklenjene med prodajalcem SGP
– Projekt Kranj, Nazorjeva 1 in kupcema
Mladenom Kovšetom ter Friderikom Kovšetom, oba na Planini 4, Bled, za stanovanje
št. 24 v 5. nadstropju, označenem z ident.
št. 22.E in 21.E, vpisanem v vl. št. 319/11,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Mladena Kovšeta, Vrečkova
ul. 11, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 30. 8. 1976 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
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Dn 6453/2004
Os-4751/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Ive
Rizner, Valjavčeva ulica 7, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 18. 11.
1991 in aneksa k tej pogodbi z dne 16. 1.
1992, sklenjene med prodajalcem PTT podjetje Kranj, p.o. Mirka Vadnova 13, in kupovalko Olgo Horvat, Valjavčeva 7, Kranj,
za stanovanje št. 14 v 3. nadstropju večstanovanjskega objekta Valjavčeva ul. 7,
Kranj, označenem z ident. št. 33.E, 32.E in
31.E, vpisanem v vl. št. 2321/13, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ive Rizner, Valjavčeva ul. 7, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 18. 11. 1991 in aneksa k tej
pogodbi z dne 16. 1. 1992 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7586/2004
Os-4752/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Fadile Odobašič in Mehmeda Odobašiča,
oba Cesta na Loko 1, Tržič, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
prodajne pogodbe z dne 18. 8. 1997, sklenjene med prodajalko Bombažno predilnico
in tkalnico d.o.o. Tržič in kupcema Fadilo
Odobašič in Mehmedom Odobašičem, oba
Cesta na Loko 1, Tržič, za stanovanje v 4.
etaži večstanovanjskega objekta na naslovu
C. na Loko 1, Tržič, označenem z ident. št.
12.E, vpisanem v vl. št. 1070/6, k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Fadile Odobašič in Mehmeda
Odobašiča, oba Cesta na Loko 1, Tržič, 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 18. 8. 1997 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 6757/2004
Os-4753/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Nisere Bajrović Stijović, Ulica Janeza Puharja 2, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 7. 1978, sklenjene med
prodajalcem SGP Projekt Kranj, Nazorjeva
1 in kupcem Petrom Madroničem, Huje 33,
za stanovanje št. 9, v 1. nadstropju večstanovanjskega objekta Ul. Janeza Puharja 2,
Kranj, označenem z ident. št. 57.E in 58.E,
vpisanem v vl. št. 335/25, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Nisere Bajrović Stijović, Ul. Janeza Puharja
2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 27. 7. 1978 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
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Dn 7499/2004
Os-4757/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Cvetke Petek, Golovec 21a, Trbovlje, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupne pogodbe z dne 29. 12. 1965,
sklenjene med Peko, tovarno obutve Tržič,
kot prodajalcem in Antonom Bečanom, Jožefo Bečan, Silvo Bečan ter Antonom Bečanom, kot kupci, za stanovanje v 2. etaži
večstanovanjske hiše na naslovu Preska 22,
Tržič, označenem z ident. št. 4.E, vpisanem
v vl. št. 987/3, k.o. Tržič. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Cvetke Petek,
Golovec 21/a, Trbovlje.
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 29. 12. 1965 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3507/2003
Os-4760/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Bojane Bajt, Ul. Janeza Puharja 9, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižnih
listin, kupoprodajne pogodbe z dne 27. 8.
1975, sklenjene med prodajalcem SGP
– Projekt, Nazarjeva 1, Kranj in kupovalko
Danico Purg, Fabianjeva 35, Ljubljana, za
stanovanje št. 14 v 2. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Janeza Puharja 9, Kranj in kupoprodajne pogodbe z
dne 4. 3. 1981, sklenjene med prodajalko
Danico Purg, Janeza Puharja 9, Kranj in
kupcema Dragutinom Pavićem, roj. 1945, s
stalnim bivališčem Drvar Banatski, Občina
Senta in Dragico Pavić, s stalnim bivališčem
Ilidža, Občina Sanski most, ki ju je zastopal
Dragan Aničič, Cesta VI/26, Ljubljana, za
stanovanje št. 14 v 2. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Janeza Puharja
9, Kranj, označenem z ident. št. 26.E in
25.E, vpisanem v vl. št. 341/15, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Bojane Bajt, Ul. Janeza Puharja 9,
Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 27. 8. 1975 in 4. 3. 1981
oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 525/2003
Os-4761/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Biserke Vozelj, Vrečkova ul. 3, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 2. 4. 1975,
sklenjene med prodajalcem SGP – Projekt,
Nazarjeva 1, Kranj in kupcem Janezom Vozljem, Gosposvetska c. 13, Kranj, za stanovanje št. 28 v 6. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu Vrečkova ul. 3, Kranj, označenem z ident. št. 53.E in 54.E, vpisanem v
vl. št. 322/17, k.o. Huje. Vknjižba lastninske
pravice se zahteva v korist Biserke Vozelj,
Vrečkova ul. 3, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 2. 4. 1975 oziroma druge
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pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007

pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljic.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007

Dn 5514/2002
Os-4762/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Bernarde Gros, Ul. Gorenjskega odreda
14, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 31. 3. 1977, sklenjene med
prodajalcem SGP – Projekt, Nazarjeva 1,
Kranj in kupcem Tekstilindus Kranj, za stanovanje št. 14 v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Gorenjskega
odreda 14, Kranj, označenem z ident. št.
28.E in 27.E, vpisanem v vl. št. 321/13, k.o.
Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Bernarde Gros, Ul. Gorenjskega
odreda 14, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 31. 3. 1977 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007

Dn 7105/2004
Os-4770/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Cirila Ivana Plavca, Ul. Juleta Gabrovška
32, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, pogodbe o nakupu
stanovanja, kot posameznega dela stavbe
z dne 16. 12. 1980, sklenjene med prodajalcem Gradbenim industrijskim podjetjem
Gradis, Šmartinska 134a, Ljubljana in kupovalko Nado Govc, Snedičeva 11, Kranj, za
stanovanje št. 19 v 3. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Juleta Gabrovška 32, Kranj, označenem z ident. št. 38.E in
37.E, vpisanem v vl. št. 869/22, k.o. Klanec.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Ivana Cirila Plavca, Ul. Juleta Gabrovška
32, Kranj, do 3/4 in Doris Kovačič, Golobinjek 1/a, Mirna Peč, 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 16. 12. 1980 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007

Dn 4439/2002
Os-4765/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Viljema Freliha, Vrečkova ul. 2, Kranj, oklicuje
začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja z dne 28. 1. 1975, sklenjene med
prodajalcem SGP – Projekt Kranj, Nazorjeva 1 in kupcem Vilijem Frelihom, Nartnikova
5, Kranj, za stanovanje št. 23 v 3. nadstropju
večstanovanjskega objekta Vrečkova ul. 2,
Kranj, označenem z ident. št. 37.E in 38.E,
vpisanem v vl. št. 315/20, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Viljema Freliha, Vrečkova ul. 2, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 28. 1. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 7495/2004
Os-4766/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog Silvestre Škaper, Zvonke Škaper in Cvetke Radole, vse Preska 21, Tržič, oklicuje začetek
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne
pogodbe z dne 25. 12. 1965 in dodatka k
pogodbi z dne 29. 12. 1965, sklenjene med
prodajalcem Peko, tovarna obutve Tržič in
kupci Štefanom Škaperjem, Silvo Škaper
ter Dragom Škaperjem, za stanovanje v 2.
etaži, s pomožnim prostorom v 1. in 3. etaži
večstanovanjske hiše na naslovu Preska 21,
Tržič, označenem z ident. št. 5.E, vpisanem
v vl. št. 1006/3, k.o. Tržič. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist Silvestre
Škaper, Preska 21, Tržič, do 11/16, Zvonke
Škaper, Preska 21, Tržič, do 5/32 in Cvetke
Radole, Preska 21, Tržič, do 5/32.
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 k
pogodbi z dne 29. 12. 1965 oziroma druge

Dn 4593/2004
Os-4773/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Pera Jurakića, Ulica Gorenjskega odreda
18, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne 15. 7. 1976, sklenjene med
prodajalcem SGP – Projekt Kranj, Nazorjeva 1 in kupcem Petrom Jurakićem, Frankovo naselje, Škofja Loka, za stanovanje št.
26 v 4. nadstropju večstanovanjske hiše na
naslovu Ul. Gorenjskega odreda 18, Kranj,
označenem z ident. št. 45.E in 46.E, vpisanem v vl. št. 320/24, k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se zahteva v korist
Pera Jurakića, Ulica Gorenjskega odreda
18, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 15. 7. 1976 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3997/2004
Os-4774/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Andreja Rožiča, Kovorska cesta 59, Tržič,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 11. 1971, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Tržič
in kupovalko Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, za enosobno stanovanje v 3. etaži
večstanovanjskega objekta na naslovu Kovorska cesta 51, Tržič, označenem z ident.
št. 4.E in 5.E, vpisanem v vl. št. 1012/5,
k.o. Bistrica. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Andreja Rožiča, Kovorska
c. 59, Tržič.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 15. 11. 1971 oziroma druge
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pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 3525/2003
Os-4779/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Tončke Jenko, Ul. Janeza Puharja 9, Kranj,
oklicuje začetek vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
17. 12. 1975, sklenjene med prodajalcem
SGP – Projekt, Nazarjeva 1, Kranj in kupovalko Tončko Jenko, Pivka 15, Naklo, za
stanovanje št. 13 v 2. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Ul. Janeza Puharja
9, Kranj, označenem z ident. št. 24.E in
23.E, vpisanem v vl. št. 341/14, k.o. Huje.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Tončke Jenko, Ul. Janeza Puharja
9, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 17. 12. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 527/2003
Os-4780/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Martina Boriška, Vrečkova ul. 3, Kranj in
Alenke Bratina, Britof 91, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe z dne 17. 2. 1975,
sklenjene med prodajalcem SGP – Projekt
Kranj, Nazorjeva 1 in kupcema Martinom
Boriškom in Slavico Borišek, oba Smledniška 1, Kranj, za stanovanje, št. 22 v 5. nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu
Vrečkova ul. 3, Kranj, označenem z ident.
št. 43.E in 44.E, vpisanem v vl. št. 322/15,
k.o. Huje. Vknjižba lastninske pravice se
zahteva v korist Martina Boriška, Vrečkova
ul. 3, Kranj do 19/20 in Alenke Bratina, Britof
91, Kranj, do 1/20.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 17. 2. 1975 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 14. 2. 2007
Dn 2940/2006
Os-5384/07
Okrajno sodišče v Kranju na predlog
Bexel & A.N. d.o.o., Ul. Gorenjskega odreda 10, Kranj, oklicuje začetek vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe
z dne 27. 10. 1980, sklenjene med prodajalcem SGP Gradbinec Kranj in kupcem Mitrom Iličem, Zlato Polje 3/a, za garažo št.
3, v garažnem objektu stoječem na parc.
št. 454/31, k.o. Kranj, označenem z ident.
št. 3.E, vpisano v vl. št. 2453/3, k.o. Kranj.
Vknjižba lastninske pravice se zahteva v
korist Bexel & A.N. d.o.o., Ul. Gorenjskega
odreda 10, Kranj.
Okrajno sodišče v Kranju poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
pogodbe z dne 27. 10. 1980 oziroma druge
pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 21. 2. 2007

Dn 7613/2001
Os-283/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Teje
Razmovski, Bežigrad 16, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaščenka Manca Vrečar, direktorica podjetja Otium, d.o.o., Ljubljana, o
predlogu za vzpostavitev zemljiškoknjižne
listine, v zvezi z zemljiškoknjižnim predlogom za vpis lastninske pravice na nepremičnini – stanovanju št. 11, v 2. nadstropju,
v izmeri 37,52 m2, Ulica bratov Učakar 60,
Ljubljana, z identifikatorjem 10.E, vpisani v
podvložek št. 4356/10, v katastrski občini
Zgornja Šiška, dne 21. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 7613/2001, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižnih listin:
– II. dodatka h kupni pogodbi št. 76-5383
z dne 28. 10. 1976, št. 76-5383/II-KB z dne
2. 8. 1978, sklenjene med SGP Zidar Kočevje, Trg zbora odposlancev 56, ki ga zastopa Standard – Invest, n.sol.o., Ljubljana,
Celovška c. 89, po gen. direktorju Kos Borutu, dipl. inž., kot prodajalcem in Zavašnik
Marijo Vido, Šišenska ulica 66, Ljubljana,
kot kupcem za stanovanje – garsonjero št.
11 v II. nadstropju, na vzhodni strani v stopnišču E 1, stanovanjskega objekta E 1-2,
ki stoji na zemljišču parc. št. 2219/5, k.o. Zg.
Šiška, soseska ŠS 9, Koseze;
– kupne pogodbe z dne 21. 1. 1987, sklenjene med Marijo Vido Zavašnik, Ljubljana,
Ulica bratov Učakar 60, kot prodajalko in
Sonjo Juranovič, Ljubljana, Linhartova 68,
kot kupovalko, za stanovanje – garsonjero
št. 11 v II. nadstropju, na vzhodni strani v
stopnišču E 1, stanovanjskega objekta E
1-2, ki stoji na zemljišču parc. št. 2219/5,
k.o. Zg. Šiška, soseska ŠS 9 Koseze, sedaj
Ljubljana, Ulica bratov Učakar 60.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 8. 1. 2007
Dn 25829/2005
Os-4555/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Almira
Flisarja, Brodarjev trg 15, Ljubljana, ki ga
zastopa Manca Vrečar, direktorica podjetja Otium, d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana,
zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za nepremičnino z identifikatorjem 86.E, vpisanem
v podvložek številka 1484/86, v katastrski
občini Moste, dne 27. 12. 2006, pod opr. št.
Dn 25829/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 1698/91 z dne 24. 1. 1992, sklenjene
med Mestom Ljubljana, Mestni trg 1, po
pooblastilu IS SML Leopolda Benčina (kot
prodajalcem) in Svetozarjem Kokotovičem,
Trg oktobrske revolucije 17, Ljubljana (kot
kupcem), za stanovanje št. 86/8. nadstropje,
v izmeri 46,78 m2, v stanovanjski hiši Trg
oktobrske revolucije 17, v Ljubljani.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
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oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Dn 1796/2003
Os-4565/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik,
v zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Jasmine Sivac, Beblerjev trg 3, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice o ugovoru
predlagateljice, dne 21. 12. 2006, pod opr.
št. Dn 1796/2003, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupne pogodbe številka MS 12/2-y-2 49/81 z
dne 15. 1. 1981, sklenjene med prodajalcem
Gradbenim industrijskim podjetjem Gradis
Ljubljana, Kvedrova 34, katerega zastopa
Staninvest Ljubljana in kupcema Ivanom in
Miro Klenovšek, za stanovanje v soseski MS
12/2 Nove Jarše Ljubljana, o objektu Y2, v
1. nadstropju stanovanje številka 10.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 12. 2. 2007
Dn 11760/2006
Os-6997/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Gorana Zabavnika, Berglesova 4, Maribor, ki ga zastopa Dodoma
d.o.o., Partizanska 13a, Maribor, za vknjižbo
lastninske pravice na stanovanju št. 6, vpisanem v podvl. št. 1886/46, k.o. Koroška
vrata, dne 5. 2. 2007, pod Dn št. 11760/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 117-1100/RB z dne 16. 6. 1993,
o prodaji stanovanja št. 6, v I. nadstropju
stanovanjskega objekta Smetovanova ul.
90 v Mariboru, parc. št. 1810, k.o. Koroška
vrata, sklenjene med SGP Stavbar, Podjetje
Visoke gradnje d.o.o., Maribor, Industrijska
ul. 13, kot prodajalcem in Ivanom ter Marijo
Lazar, oba stan. Smetanova ul. 90, Maribor,
kot kupcema in s katero je prodajalec dovolil
vpis lastninske pravice na ime kupcev za to
stanovanje.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedeni nepremičnini, da v dveh
mesecih od objave tega oklica z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 28. 2. 2007
Dn 3042/2006
Os-7228/07
Okrajno sodišče v Mariboru je po zemljiško
knjižni sodnici Katji Rožič, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Tatjane Novak, Potrčeva ul. 8, Maribor, ki jo zastopajo odv. Ivan
Gorjup in ostali iz Maribora, za izbris stare
hipoteke na nepremičnini, vpisani v vl. št.
474, k.o. Razvanje, dne 13. 2. 2007, opr.
št. Dn 3042/2006 izdalo sklep o začetku postopka za izbris stare hipoteke, vknjižene pri
nepremičnini zastavnega dolžnika Antona
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Ratajca, parc. št. 391/30 in 391/153, vl. št.
474, k.o. Razvanje, na podlagi pravnomočne
sodbe zaradi izostanka Občinskega sodišča
Maribor z dne 12. 4. 1977, opr. št. I P 535/75,
za znesek 8.820 YUD s pp, v korist upnika
Huga Joska, pod Dn št. 4694/79.
Pozivajo se hipotekarni upnik oziroma
zastavni upnik, ki je na hipoteki pridobil nadhipoteko, da v primeru, če izbrisu stare hipoteke, ki je predmet postopka, nasprotujejo,
v treh mesecih od objave tega oklica vložijo
ugovor proti izbrisu stare hipoteke.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 2. 3. 2007
Dn 3153/2005
Os-6681/07
Okrajno sodišče na Vrhniki, zemljiško
knjižna sodnica Nada Jelovšek, na predlog
Župnije Vrhnika, Voljčeva cesta 21, Vrhnika,
ki jo zastopa Percom – Perdan Saša s.p., Jezerska 41, Kranj, oklicuje začetek postopka
vzpostavitve listine, kupoprodajne pogodbe
št. 4/74 z dne 23. 2. 1974, sklenjene med
Industrijo usnja Vrhnika TOZD Igrad Gradbeništvo Vrhnika kot prodajalcem in Marjeto
Grom, Beograd, Ustanićka 12/11 – VP 1144,
kot kupovalko, za nepremičnino, enosobno
stanovanje št. 1 v bloku C2 v izmeri 32,15 m2,
ki stoji na parc. št. 202, 2089/1, 2088 in
2087/1, k.o. Vrhnika (stanovanje na Vrhniki,
Poštna ulica 7A, z identif. št. 2002 736 1).
Vknjižba lastninske pravice se zahteva
v korist Župnije Vrhnika, Voljčeva ulica 21,
Vrhnika, na podlagi te pogodbe in sklepa o
dedovanju.
Okrajno sodišče na Vrhniki poziva morebitne imetnike pravice, da v dveh mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov
o vsebini listine oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče na Vrhniki
dne 5. 3. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 79/2006
Os-6682/07
Okrajno sodišče v Kopru je v nepravdni zadevi predlagatelja postopka Juteršek
Tomaža, Martinova pot 13, Ljubljana, ki ga
zastopa odv. Gregor Gregorin in drugi iz
Ljubljane, zoper nasprotno udeleženko Vodopivec Ano, pok. Ivana, neznanega naslova v Ameriki, zaradi razdružitve solastnine,
s sklepom z dne 17. 11. 2006, na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena ZPP, v
zvezi s 37. členom Zakona o nepravdnem
postopku, nasprotni udeleženki določilo začasno zastopnico, odvetnico Dolores Maučec iz Kopra, Cesta Zore Perello Godina 3.
Začasna zastopnica ima v postopku vse
pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika,
in sicer od dne postavitve pa dokler dolžnik
ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred
sodiščem oziroma dokler organ, pristojen
za socialne zadeve ne sporoči sodišču, da
je postavil stranki skrbnika.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 12. 2. 2007
I P 142/2006
Os-1717/07
Toženi stranki Simoni Valjavec, prej Planina 22, Kranj, sedaj neznanega bivališča,
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je na predlog tožeče stranke v postopku zaradi ugotovitve ničnosti pogodbe postavljen
začasni zastopnik, odvetnik Tomaž Osolnik,
Poljanska cesta 4, Škofja Loka.
Začasni zastopnik ima v tem postopku
vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopita pred sodiščem
oziroma dokler CSD ne sporoči sodišču, da
je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 17. 1. 2007
Pl 170/2005
Os-6968/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav d.d., Ljubljana, spor se nanaša na OE
Kranj, Bleiweisova c. 20, Kranj, zoper toženo stranko Miroslava Simiča, Cesta Jake
Platiše 1, Kranj, zaradi plačila 59.674 SIT s
pp oziroma 249,02 EUR, postavilo tožencu
začasno zastopnico, odvetnico Anico Flat iz
Kranja. Začasna zastopnica bo zastopala
toženca v postopku, vse dokler toženec ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 5. 3. 2007
P 198/2005
Os-7383/07
Okrajno sodišče v Kranju je po 4. točki
drugega odstavka 82. člena ZPP, v pravdni
zadevi tožeče stranke Zavarovalnice Triglav
d.d., OE Kranj, Bleiweisova c. 20, Kranj,
zoper toženo stranko Zorana Samardžija,
C. železarjev 33, Jesenice, zaradi plačila
4.505,72 EUR (prej 1,079.751,20 SIT), postavilo tožencu začasnega zastopnika, odvetnika Franceta Jamnika iz Kranja. Začasni
zastopnik bo zastopal toženca v postopku,
vse dokler toženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 9. 3. 2007
P 3781/2006
Os-5377/07
Okrožno sodišče v Ljubljani je v pravdni
zadevi tožeče stranke Bibi Ovaska Presetnik, Ulica Aktivistov 13, Ljubljana, ki jo zastopa Odvetniška družba Miro Senica in odvetniki iz Ljubljane, proti toženi stranki Hari
Presetnik, naslov neznan, zaradi razveze
zakonske zveze, dne 6. 2. 2007 sklenilo:
za začasnega zastopnika toženi stranki
Hariju Presetniku se imenuje odvetnik Aleš
Avbreht, Slomškova 12a, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007
I 2000/15725
Os-7382/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Elizabeti Žgajnar, v izvršilni zadevi
upnika Si-mobil d.d., Šmartinska 134b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Šelih & partnerji
o.p. d.n.o. iz Ljubljane, zoper dolžnico Vidic
Tatjano, Lepi pot 4, Ljubljana, zaradi izterjave 57.349,50 SIT s pp, dne 18., 12. 2006
sklenilo:
dolžnici Tatjani Vidic se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi
odvetnika Primoža Verčiča, Cesta na Brdo
109, Ljubljana.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika vse do takrat, dokler dolžnik ali njegov
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 12. 2006
P 76/2006
Os-6979/07
Okrajno sodišče v Ljutomeru po okrajnem sodniku – svetniku Nemec Otonu, v
pravdni zadevi tožečih strank Krajnc Stanislava, Mala Nedelja 15 in Krajnc Franca,
Radoslavci 58, ki ju zastopa odv. Ignac Horvat iz Murske Sobote, zoper tožene stranke
Ciglarič Antona, Godemarci 7, Ciglarič Ivana, Oštarije 49, Republika Hrvaška, Ciglarič Jožefa, Godemarci 7, Ciglarič Angelo,
Stara Nova vas 15, Puhar Anico, Stari trg
13, Veržej in Žerdin Marijo, Drakovci 92,
ki jih zastopa odv. Boris Kolmanič iz Ljutomera, Srautz Cecilijo, Maximilianstrasse 1,
Voels, Avstrija, Ciglarič Stanislava, Vojkova
73, Ljubljana in SKZ Kmetovalec Ljutomer,
Glavni trg 3/a, Ljutomer, sedaj Rade Pušenjaka 8, Ljutomer, zaradi ugotovitve lastnine
in izstavitve z.k. listine sp. vred. 4.172,93
EUR s pp, dne 6. 3. 2007 sklenilo:
s
sklepom
tukajšnjega
sodišča
P 76/2006, je na podlagi 82. člena ZPP postavljen odvetnik Boris Kolmanič iz Ljutomera, za začasnega zastopnika toženi stranki
Strutz Ceciliji, Maximilianstrasse 1, Voels,
Avstrija. Sodišče ji kljub večkratnim poizkusom na naslov Maximilianstrasse 1, 6176
Voels, Avstrija, torej v tujino ni uspelo vročiti drugopisa tožbe s prilogami s pozivom
za odgovor na tožbo, v pravdi, ki se vodi
pri tukajšnjem sodišču po tožbi Stanislava
Krajnca, Mala Nedelja 15 in Franca Kranjca,
Radoslavci 58, zaradi ugotovitve lastnine in
izstavitve z.k. listine.
Z istim sklepom je odrejeno, da bo začasni zastopnik zastopal toženo stranko
Strutz Cecilijo v postopku vse dokler tožena stranka Strutz Cecilija ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika
toženki.
Okrajno sodišče v Ljutomeru
dne 6. 3. 2007
N 1/2007
Os-5085/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v nepravdni zadevi predlagateljice Občine Kanal
ob Soči, Trg svobode 23, Kanal, ki jo zastopa odv. Tanja Marušič iz Nove Gorice, zoper
nasprotne udeležence 1. Paussi Daniela,
2. Zgubbi Alojza, 3. Slamič Marijo, 4. Zgubbi Bruna, 5. Tampuž Lilijano, Ul. 9. Korpusa
22, Izola in 6. Prijon Radojko, Kidričeva 97,
Trzin, zaradi predloga za razdružitev solastnih nepremičnin, izven naroka, dne 12. 2.
2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
nasprotnim udeležencem Paussi Danielu,
Zgubbi Alojzu, Slamič Mariji in Zgubbi Brunu, postavi začasno zastopnico odv. Sonjo Rovtar Kalin iz Nove Gorice, katera bo
udeležence zastopala v nepravdni zadevi
N 1/2007 pred sodiščem, vse dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, sodišču ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 12. 2. 2007
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In 94/06
Os-7380/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke Maribor d.d., zoper dolžnika Miljana Mavriča,
sedaj neznanega bivališča (prej Gorenja vas
55, Kanal), EMŠO 2706967500302, zaradi
izterjave denarne terjatve, dne 9. 3. 2007
sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Miljanu Mavriču, sedaj neznanega
bivališča, postavi začasnega zastopnika,
odvetnika Stojana Zorna iz Nove Gorice,
Tolminskih puntarjev 4, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni zadevi opr. št. In 94/06,
vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Ig 2002/00677
Os-7236/07
Okrajno sodišče v Piranu je v izvršilni
zadevi upnika Smer tech d.o.o., Turkova 2,
Novo mesto, ki ga zastopata Igor Smolej in
Sabina Smolej, odvetnika v Novem mestu,
proti dolžniku Motocenter Nevio Paliska s.p.,
Industrijska 10, Izola, sedaj neznanega naslova, zaradi izterjave denarne terjatve, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Neviu Paliska se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št. Ig
2002/00677 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 9. 3. 2007
In 2000/00053
Os-7237/07
Okrajno sodišče v PIranu je v izvršilni
zadevi upnikov ml. Paliska Nelfi in Paliska
Amos, ki ju zastopa zakonita zastopnica Paliska Karmen, vsi iz Izole, Premrlova 17, ki
jih zastopa Magda Mlač, odvetnica v Izoli,
proti dolžniku Paliska Neviju, Premrlova 17,
Izola, sedaj neznanega naslova, zaradi izterjave denarne terjatve – preživnine, na
podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s
15. členom Zakona o izvršbi in zavarovanju
sklenilo:
dolžniku Paliska Neviju se kot začasni zastopnik v izvršilni zadevi opr. št.
In 2000/00053 postavi Renato Dukič, odvetnik v Kopru.

Začasni zastopnik bo zastopal dolžnika
v postopku vse do takrat, dokler dolžnik ali
njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Piranu
dne 9. 3. 2007
P 38/2006
Os-6965/07
Okrajno sodišče v Škofji Loki je na podlagi
prvega odstavka in 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki Francu Dolinarju, Hotavlje 23,
Gorenja vas, sedaj nekje v ZDA – neznanega bivališča, v pravdnem postopku opr. št. P
38/2006, zaradi priznanja lastninske pravice, postavilo začasnega zastopnika Boruta
Bernika Bogataja, odvetnika iz Škofje Loke.
Postavljen zastopnik bo zastopal toženca v
postopku, dokler toženec 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 8. 3. 2007

Oklici dedičem
D 536/2004
Os-14706/06
Mihec Jože, neznanega bivališča, je dne
1. 1. 1962 umrl in ni zapustil oporoke.
Tisti, ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, naj se priglasijo sodišču v enem letu
od objave tega oklica.
Če se po preteku enega leta od objave
oklica ne zglasi noben dedič, bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Neznanim dedičem je bila postavljena
skrbnica Albina Markežič, Vojkova 14/c,
Portorož.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 18. 5. 2006
II D 291/2006
Os-6957/07
Pri tukajšnjem sodišču je v teku zapuščinski postopek opr. št. II D 291/2006, z
dne 6. 1. 2006 umrlem Garić Leonardu, sinu
Stanislava, rojenem 20. 1. 1934, poročenem, nazadnje stanujočem v Mariboru, Ulica Moše Pijade 10.
Po do sedaj sodišču znanih podatkih pride v poštev kot dedič tudi zapustnikov sin
Kokol Dušan. Ostali podatki o njem sodišču
in sodedičem niso znani.
Sodišče s tem oklicem poziva zgoraj navedenega oziroma morebitne njegove dediče, da v roku enega leta od objave oklica na
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oglasni deski tukajšnjega sodišča oziroma
na spletni strani sodišča in tega oklica, da
priglasijo svoje pravice do zapuščine.
Po preteku tega roka bo sodišče izdalo
sklep o dedovanju na podlagi podatkov, s
katerimi bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 6. 3. 2007

Oklici pogrešanih
N 38/06
Os-7234/07
Pri okrajnem sodišču v Sežani je v teku
nepravdni postopek predlagateljice Olge
Sosič, Križ 78, Sežana, zaradi razglasitve
za mrtva Franceta Franetiča, roj. 7. 5. 1903
v Velikem Polju in Bernarda Franetiča, roj.
1. 7. 1905 v Velikem Polju, sedaj neznanega
bivališča.
Franetič Franc in Bernard sta se že pred
drugo svetovno vojno odselila v Argentino in
se nista več vračala domov, tako da se je za
njima izgubila vsaka sled.
Zaradi opisanega pozivamo vse, ki bi
karkoli vedeli o pogrešanih in njunih življenjih, naj to sporočijo Okrajnemu sodišču v
Sežani v roku treh mesecev od objave tega
oklica, ker bo sicer sodišče po preteku tega
roka pogrešana razglasilo za mrtva.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 5. 3. 2007

Kolektivni delovni spori
X Pd 978/2006
Os-8647/07
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
na podlagi 51. člena Zakona o delovnih in
socialnih sodiščih (Ur. l. RS, št. 2/04) obvešča vse zainteresirane stranke, da je uveden
kolektivni delovni spor med predlagateljem
Sveta delavcev SŽ infrastruktura d.o.o., Trg
OF 7, Ljubljana in nasprotnim udeležencem
Slovenske železnice infrastruktura d.o.o.,
Ljubljana, Kolodvorska 11, Ljubljana, zaradi
priznanja legitimnosti sveta delavcev.
Vse osebe, organi ali organizacije, ki so
nosilci pravic in obveznosti v razmerju, o
katerem se odloča, imajo možnost, da se
postopka udeležijo. Svojo udeležbo v sporu
naj prijavijo v 8 dneh od objave v Uradnem
listu RS, lahko pa tudi ves čas postopka na
naroku s pisno vlogo.
Poziv je nabit na oglasno desko tega
sodišča 21. 3. 2007.
Delovno in socialno sodišče v Ljubljani
dne 21. 3. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2361/2006
Rg-5086/07
To sodišče je na predlog družbenika za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba Alpine inženiring gradbeno
podjetje d.o.o., Celje, Mariborska c. 86,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenika z dne 1. 6. 2006.
Premoženje družbe ostane družbeniku
Alpine Mayreder BAU GmbH, Reichenhallerstrasse 7, Salzburg, Avstrija, ki prevzame obveznost plačila morebitnih obveznosti
družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 15. 2. 2007
Srg 2150/2006
Rg-5200/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Gatto Astucci, proizvodnja etuijev za očala, nakit, druge embalaže ter trgovina d.o.o., s sedežem v Kopru, Vojkovo nabrežje 38, ki je vpisan pri tem sodišču
pod vložno številko 1/06117/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 12. 2. 2006.
Družbenika De Silvestro Fabrizio, stanujoč v Domegge di Cadore (BL), Via Milano
10, Italija in Gatto Astucci S.r.l., s sedežem
Via Risorgimento 23, Domegge di Cadore
(BL), Italija, izjavljata, da ima družba poplačane vse obveznosti, da so urejena vsa
razmerja z delavci ter da prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe tretjim osebam.
Celotno premoženje družbe, ki bo preostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese v last družbenikov v
skladu z njunimi deleži v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 20. 2. 2007
Srg 303/2007
Rg-7230/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Čekada Boy, trgovina, pro
izvodnja, gostinstvo in storitve, k.d., Postojna, s sedežem v Postojni, Cankarjeva
10, vpisana pri tem sodišču pod vložno št.
1/05392/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 19. 2.
2007.

Družbenika Čekada Janez, rojen 23. 8.
1950, stanujoč v Postojni, Cankarjeva ulica
10 in Čekada Janez, rojen 14. 4. 1972, stanujoč v Postojni, Cankarjeva ulica 10, izjavljata, da so poplačane vse obveznosti družbe, da so urejena vsa razmerja z delavci, in
da prevzemata obveznost plačila morebitnih
preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku, se prenese na oba družbenika,
in sicer vsakemu v višini 50%, razen vložka v višini 1.000 SIT, ki se izplača komanditistu.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2007
Srg 285/2007
Rg-7231/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Samos – trgovina in marketing,
d.o.o., Črni Kal, s sedežem v Črnem Kalu,
Stepani 12, vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/04605/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družbenika z dne
13. 2. 2007.
Družbenik Sever Samo, stanujoč v Stepanih št. 12, Črni Kal, izjavlja, da so poplačane vse obveznosti družbe, da družba
ne zaposluje delavcev in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se prenese na družbenika.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 8. 3. 2007
Srg 10164/2006
Rg-27555/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Obis, družba
za ekonomsko svetovanje, trgovino in pro
izvodnjo d.o.o., Lepovče 23, Ribnica, ki jo
zastopa notarka Nina Češarek iz Kočevja,
objavlja sklep:
Obis, družba za ekonomsko svetovanje, trgovino in proizvodnjo d.o.o., Lepovče 23, Ribnica, preneha po skrajšanem
postopku po sklepu skupščine z dne 3. 8.
2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnici sta Mestek Danilka, Sodražica, Zamostec 18 in Trdan Mirjam, Ribnica,
Sušje 18, ki prevzemata obveznost plačila
morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenici.

Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 19. 9. 2006
Srg 11824/2006
Rg-32282/06
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja
za prenehanje po skrajšanem postopku
in izbrisa iz sodnega registra družbe Cervus turizem in gostinstvo, d.o.o., Kočevska
Reka, Kočevska Reka 36, ki jo zastopa
odvetnik Damjan Pavlin iz Kranja, objavlja
sklep:
Cervus turizem in gostinstvo, d.o.o.,
Kočevska Reka, Kočevska Reka 36, preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 4. 10. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnica je Ficko Marija, Kočevska
Reka, Kočevska Reka 7, 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 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 9. 11. 2006
Srg 13505/2006
Rg-3104/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za
prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra družbe Otto Elektronika Elektroerozijski inženiring d.o.o.,
Dimičeva 9, Ljubljana, objavlja dopolnilni
sklep:
družba Otto Elektronika Elektroerozijski inženiring d.o.o., Dimičeva 9, Ljubljana, reg. št. vl. 1/30928/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu skupščine z
dne 30. 11. 2006.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabniki so Martinčič Tomaž, Vipavska 30, Ljubljana, Otto Mark, Kettejeva
ulica 9, Kamnik in Otto Tehnologija, Elektroerozijski inženiring, d.o.o., Brnčičeva
ulica 9a, Ljubljana, ki prevzemajo obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenike.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
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družbah - 1 dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 1. 2007
Srg 02470/2007
Rg-7233/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Grassetto, podjetje za inženiring, tehnične, računovodske
in trgovske storitve d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6, ki jo zastopa notar Miro Košak iz
Ljubljane, Trg republike 3, objavlja sklep:
družba Grassetto, podjetje za inženiring, tehnične, računovodske in trgovske
storitve d.o.o., Ljubljana, Kersnikova 6,
reg. št. vl. 1/33439/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu družabnika z dne
31. 10. 2006.

Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Impresa Grassetto S.P.A.,
Tortona (AL), Str. Privata Anasalsi n. 8, Italija, 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
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 8. 3. 2007
Srg 531/2007
Rg-6952/07
Družba Volga družba za trgovino
d.o.o., Židovska ulica 14, Maribor, reg. št.
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vl. 1/9531-00, katere družbeniki so: Fayn
Alexander, Lenijski prospekt 78/144, Moskva 117420, Ruska Federacija, Vid Leonard, Novočerjumuškinskaja D 60/1-59,
Moskva 117420, Ruska Federacija, Vid
Natalia, Novočerjumuškinskaja D 60/59,
Moskva 117420, Ruska Federacija in Vid
Natalia ml., Novočerjumuškinskaja D 60/59,
Moskva 117420, Ruska Federacija, po sklepu družbenikov družbe z dne 2. 3. 2007,
preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti upnikom so prevzeli Fayn
Alexander, Vid Leonard, Vid Natalia in Vid
Natalia ml.
Zoper sklep lahko družbeniki, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep
o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 7. 3. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Alimanović Aljo, Cesta 24. junija 078,
Ljubljana – Črnuče, potni list, št. P00842727,
izdala UE Ljubljana. gnp-254281
Arh Karlo, Kovorska cesta 013, Tržič,
potni list, št. P00032153, izdala UE Jesenice.
gnk-254336
Bertok Aleksandra,
Šolska
ulica
010, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00637007, izdala UE Koper. gnr-254329
Bizjan Boštjan, Strmica 014, Vrhnika,
potni list, št. P01108235, izdala UE Ljubljana.
gns-254278
Blažić Darko, Kresniške Poljane 045,
Kresnice, potni list, št. P00775452, izdala
UE Litija. gnu-254326
Brumec Ana, Škalce 100, Slovenske
Konjice, potni list, št. P01013825, izdala UE
Slovenske Konjice. gnr-254279
Drobne Danijel, Ledina 051, Sevnica,
potni list, št. P00012889, izdala UE Sevnica.
gnz-254171
Dumitrov Miha, Cesta na Obrije 031,
Ljubljana, potni list, št. P00734112, izdala
UE Ljubljana. gnt-254177
Ferleš Roman, Ulica Karla Vovka 003,
Štore, potni list, št. P00551407, izdala UE
Celje. gny-254172
Grešak Veronika, Zgornja Rečica 089,
Laško, potni list, št. P00551163, izdala UE
Laško. gnp-254331
Husović Natalija, Trg Franca Fakina
001A, Trbovlje, potni list, št. P01069783,
izdala UE Trbovlje. gnm-254334
Jazbec Drago, Ulica Jožeta Lampreta
014, Maribor, potni list, št. P00200101,
izdala UE Maribor. gnm-254284
Jeršin Elvirajožefa, Spodnji Rudnik IV
009, Ljubljana, potni list, št. P00951019,
izdala UE Ljubljana. gnu-254176
Kastelic Majda, Kajuhova ulica 034A,
Ljubljana, potni list, št. P00840958, izdala
UE Ljubljana. gnw-254174
Klemenc Alojzij, Gregorčičeva ulica 023,
Maribor, potni list, št. P00372496, izdala UE
Maribor. gnl-254285
Klemenčič Vanja, Bizeljska cesta 011,
Brežice, potni list, št. P00545404, izdala UE
Brežice. gno-254182
Koprivc Aleš, Gubno 007D, Lesično,
potni list, št. P00988601, izdala UE Šmarje
pri Jelšah. gnq-254280
Kos Marjan, Gosposvetska cesta 051,
Maribor, potni list, št. P00231151, izdala UE
Maribor. gnq-254180
Košenina Matjaž, Cankarjeva cesta 023,
Kamnik, potni list, št. P00291959, izdala UE
Domžale. gnm-254184
Košenina Valentina, Cankarjeva cesta
023, Kamnik, potni list, št. P00291960,
izdala UE Domžale. gnn-254183
Majzelj Milena, Arkova ulica 006,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00206001,
izdala UE MNZ. gnq-254330

Mole Boštjan, Gomila 019, Mirna, potni
list, št. P00733640, izdala UE Trebnje.
gnl-254335
Mrzlikar Andrej, Vrzdenec 082A,
Horjul, potni list, št. P00964203, izdala UE
Ljubljana. gnh-254339
Novak Tomislav, Balantičeva ulica 015,
Mengeš, potni list, št. P00494025, izdala UE
Ljubljana. gnj-254337
Omahen Luka, Celovška cesta 083,
Ljubljana, potni list, št. P00770424, izdala
UE Ljubljana. gno-254332
Preda Vojislav, Zgornja Besnica 030,
Ljubljana, potni list, št. P00320612, izdala
UE Ljubljana. gno-254282
Pretnar Špelca, Tacenska cesta 123A,
Ljubljana – Šentvid, potni list, št. P00300458,
izdala UE Radovljica. gnr-254179
Purgaj Andrej, Cesta na Roglo 011B,
Zreče, potni list, št. P00800500, izdala UE
Slovenske Konjice. gns-254328
Ramić Alisa, Ulica heroja Marinclja 003,
Kočevje, potni list, št. P01200975, izdala UE
Kočevje. gnn-254283
Ribić Zejdina, Velika Račna 013,
Grosuplje, potni list, št. P01117622, izdala
UE Grosuplje. gnx-254173
Sever Franc, Črnova 035E, Velenje,
potni list, št. P00250342, izdala UE Žalec.
gnt-254327
Suban Alan,
Vanganelska
cesta
015, Koper – Capodistria, potni list, št.
P00612000, izdala UE Sežana. gni-254338
Šiftar Vitomir, Prešernova ulica 053,
Murska Sobota, potni list, št. P00341901,
izdala UE Murska Sobota. gnn-254333
Škoberne Primož, Krajnčica 023A, Štore,
potni list, št. P01076860, izdala UE Šentjur
pri Celju. gns-254178
Tanacek Samo, Gorička ulica 026,
Murska Sobota, potni list, št. P01002739,
izdala UE Murska Sobota. gnv-254175
Tory Uroš, Ulica bratov Učakar 008,
Ljubljana, potni list, št. P00369438, izdala
UE Ljubljana. gnp-254181

Osebne izkaznice preklicujejo
Anterić Aleksandra,
Ulica
Frana
Milčinskega 2, Lukovica, osebno izkaznico,
št. 001649126. gny-254197
Anžin Martina, Prelog, Breznikova
cesta 5, Domžale, osebno izkaznico, št.
001306792. gnb-254195
Bachtiar Djalil, Bevkova ulica 9,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001227538.
gnt-254377
Baznik Petra, Gorenja Pirošica 21,
Brežice, osebno izkaznico, št. 002071847.
gnm-254159
Benić Mirko, Ulica Staneta Bokala 16,
Jesenice, osebno izkaznico, št. 001565290.
gnq-254205
Berce Branka, Gradnikova cesta 4,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000287555.
gnd-254393

Bernik Leopoldina, Zgornje Pirniče 5/e,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000929462.
gnf-254291
Bezek Stojan, Šepulje 7, Sežana, osebno
izkaznico, št. 001208492. gng-254240
Bizalj Agata, Stopnik 44, Cerkno, osebno
izkaznico, št. 001244974. gnk-254386
Božiček Robert, Selca 60, Selca, osebno
izkaznico, št. 001718031. gnu-254376
Brkić Slađana, Kolodvorska cesta 10,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001865030.
gnj-254162
Čas Miran, Ljubljanska cesta 21/e,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001571275.
gne-254217
Delošto Zmago, Polje 31, Izola –
Isola, osebno izkaznico, št. 000018107.
gni-254163
Elijaš Tomaž, Strehovci 34, Lendava –
Lendva, osebno izkaznico, št. 000945222.
gnu-254251
Fras Janez, Moravci v Slov. goricah
1, Mala Nedelja, osebno izkaznico, št.
001538710. gnn-254383
Furlan Aleš, Podmark 33, Šempeter pri
Gorici, osebno izkaznico, št. 000419069.
gnn-254233
Gerar Matija, Prešernova cesta 48,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 000170218.
gnz-254196
Glumac Nebojša, Ulica Ivana Pengova
22, Domžale, osebno izkaznico, št.
002083382. gnc-254194
Grion Slavica, Vrtojba, Ulica 9. septembra
20, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
000508540. gnl-254235
Heraver Francka, Škofljiška cesta
5, Ig, osebno izkaznico, št. 001922642.
gno-254257
Herlič Švagerl Nataša, Log 174,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001745935.
gnl-254210
Herodež Vladimir, Trnava 41, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
000985325.
gnf-254216
Hozjan Angela, Gubčeva ulica 8, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001034363. gny-254247
Jager Silvestra, Žabnica 5, Notranje
Gorice, osebno izkaznico, št. 000255786.
gns-254203
Jančič Jelena, Glavni trg 12, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
002090016.
gng-254390
Jurkovič Nuša, Gradnikova cesta
121, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001885058. gnf-254391
Kaplan Janez, Pot na Polšco 54,
Krško, osebno izkaznico, št. 000697608.
gnv-254379
Kejžar Nina, Malo Mlačevo 22,
Grosuplje, osebno izkaznico, št. 002072161.
gnb-254220
Klenovšek Franc, Ledina 87, Sevnica,
osebno
izkaznico,
št.
000641267.
gnp-254156
Kodre Gregor, Polzela 232, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001327315.
gni-254388
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Kolman Irena, Hotiza, Kamenska ulica
2, Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
001726203. gnr-254254
Kotnik Kristina, Britof 65, Kranj, osebno
izkaznico, št. 000069965. gnh-254389
Krebelj Jadran, Goriška ulica 14, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 001594790.
gnh-254164
Kregar Klementina, Peršinova cesta 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001206402.
gnc-254219
Kukovič Simona, Zabork 22, Slovenske
Konjice, osebno izkaznico, št. 001899290.
gnp-254206
Kužnik Dominik, Gimnazijska cesta 15/e,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000148276.
gnr-254204
Lubšina Ladislav, Ulicabratov Gerjovičev
46, Dobova, osebno izkaznico, št.
000841988. gnn-254158
Neuvirt Ema, Ćrmljenšak 5, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000823134. gnz-254246
Novak Vesna, Gotovlje 192, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001486391.
gng-254215
Oglajner
Viljem,
Petrovče
230,
Petrovče, osebno izkaznico, št. 000726118.
gnh-254214
Ovčar Rihard, Ob Radoljni 54, Lovrenc na
Pohorju, osebno izkaznico, št. 001193826.
gnj-254212
Pahernik Petra, Kotnikova ulica 1,
Hoče, osebno izkaznico, št. 001214785.
gnz-254221
Pavlin Angela, Dunaj 4, Krško, osebno
izkaznico, št. 001118690. gnp-254381
Pečar Borut, Veliki Ban 1 a, Šentjernej,
osebno
izkaznico,
št.
001351119.
gnx-254373
Petrič Karmen, Unec 6, Rakek, osebno
izkaznico, št. 001330249. gnc-254369
Poglič Viljem, Čentiba, Glavna ulica 49,
Lendava – Lendva, osebno izkaznico, št.
000990095. gnt-254252
Radkovič Dušan, Količevo 77, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
001925368.
gnx-254198
Rajner Tomaž, Ptujska cesta 15,
Ormož, osebno izkaznico, št. 001691009.
gnb-254245
Slavec Zdravko, Štorje 7, Sežana, osebno
izkaznico, št. 000862062. gnf-254241
Sušnik Tina, Nomenj 48, Bohinjska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001441211.
gne-254392
Tabaj Bojan, Prvomajska ulica 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000357518.
gnm-254234
Tatjana Kragelj, Ulica Gradnikove
brigade 61, Nova Gorica, osebno izkaznico,
št. 001598527. gnm-254384
Tratnjek Matija, Trg Alfonza Šarha 6,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001674006. gnm-254209
Trojar Silva Metka, Partizanska cesta
47, Škofja Loka, osebno izkaznico, št.
000553904. gnv-254375
Turnšek Terezija, Golobova ulica 3,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000525446.
gnn-254208
Ulčar Tim, Bevkova ulica 12, Žalec,
osebno
izkaznico,
št.
001954827.
gni-254213
Urbanica Slavica, Cesta 4. julija 123,
Krško, osebno izkaznico, št. 000812853.
gno-254382
Vindiš Stanislav, Cmureška cesta 2,
Lenart v Slov. goricah, osebno izkaznico,
št. 001487192. gnx-254248

Zakrajšek Alojzija, Volče 54 k, Tolmin,
osebno
izkaznico,
št.
001466274.
gnj-254387

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Batelj Katarina, Bevkova ulica 14,
Ajdovščina, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 2165094, reg. št. 11509, izdala UE
Ajdovščina. gnu-254226
Belšak janko, Kicar 42/d, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 2052100,
izdala UE Ptuj. gnj-254237
Berko Igor, Dvorakova ulica 4, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000154247, reg. št. 94555, izdala UE
Maribor. gnf-254341
Bezjak Albin, Mlinska ulica 30, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001767083, reg. št. 693666, izdala UE
Maribor. gng-254340
Bratušek Dušan, Kokolova ul. 8, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1016969, izdala UE Ptuj. gnw-254349
Bulatović Branislav, Erjavčeva ulica
43, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 001815781, izdala UE Nova
Gorica. gnt-254152
Dekleva Paoli Vesna, Plenčičva ulica
1, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. SI 000068953, izdala UE Izola.
gnd-254168
Demšar Blaž, Zapreval 3, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001523271, izdala UE Škofa Loka.
gny-254372
Dobrečević Bojan, Partizanska ulica 23,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002178507, izdala UE Nova Gorica.
gnu-254151
Drolc Sandi, Okrog pri Motniku 12,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BCFGH,
št. S 3118264, reg. št. 28003, izdala UE
Kamnik. gno-254207
Ferjančič
Marija,
Budanje
47a,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1970927, reg. št. 9525, izdala UE
Ajdovščina. gnt-254227
Gams Ivan, Ulica Pohorskega bataljona
185, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003068852, reg. št. 57963,
izdala UE Ljubljana. gnn-254133
Godec Gregor, Mariborska cesta 9,
Selnica ob Dravi, vozniško dovoljenje, kat.
FGH, št. S 003062583, reg. št. 11041, izdala
UE Ruše. gnk-254211
Goričanec Peter, Puhova ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 003019860, reg. št. 211457, izdala UE
Ljubljana. gnf-254116
Grbić Željko, Ulica Alme Vivoda 8, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
SI 000066056, izdala UE Izola. gnf-254166
Grm Dragica, Hrib pri Hinjah 2, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001678253, izdala UE Novo mesto.
gnk-254161
Hajdinjak Albin, Dokležovje, Nova ulica
33, Murska Sobota, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 001403580, izdala UE
Murska Sobota. gnk-254236
Heraver Francka, Škofljiška cesta
5, Ig, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1943835, reg. št. 75124, izdala UE
Ljubljana. gnn-254258
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Hren Alojzija, Jenkova ulica 33,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 2157324, izdala UE Slovenska
Bistrica. gne-254242
Hvalič Darinka, Poljane pri Mirni peči
54, Mirna Peč, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001103448, izdala UE Ljubljana.
gnq-254155
Jaklič Rok, Baznikova ulica 28,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 000481949, reg. št. 136934, izdala UE
Ljubljana. gnq-254130
Jež Gregor, Liparjeva ulica 49,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002148304, reg. št. 41769, izdala UE
Domžale. gnc-254169
Jurkić Dalibor, Cesta na Loko 3,
Tržič, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002041117, reg. št. 11712, izdala UE
Tržič. gnp-254231
Kikec Milan Ivan, Cankarjeva cesta 7,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000310806, izdala UE Ljutomer.
gnq-254230
Kobi Marko, Ulica Jožeta Kopitarja 9,
Brezovica pri Ljubljani, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001340625, reg. št. 230060,
izdala UE Ljubljana. gne-254117
Kocmut Janez, Žabjak 59, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 1635815, izdala
UE Ptuj. gnh-254239
Kokot
Ivan,
Turški
Vrh
33/a, Zavrč, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 1751195,
izdala UE Ptuj. gnk-254186
Koren Rok, Trubarjeva cesta 39,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002087513, reg. št. 104741, izdala UE
Ljubljana. gnx-254123
Kosič Jernej, Gregorčičeva ulica 15/c,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003027267, izdala UE Nova Gorica.
gnd-254147
Krenn Tjaša, Ulica Mirka Jurce 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000632172, reg. št. 194921, izdala UE
Ljubljana. gnj-254137
Krivec Darja, Gregorčičeva ulica 13/a,
Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001506861, izdala UE Nova Gorica.
gnv-254150
Langus Katarina, Planinska pot 34,
Križe, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001847557, reg. št. 8570, izdala UE Tržič.
gno-254232
Letnar Filip, Rodica, Fajfarjeva ulica 6,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002235170, reg. št. 38956, izdala UE
Domžale. gnb-254170
Lipičar Tatjana, Kal nad kanalom 101,
Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001384910, reg. št. 44556, izdala UE
nova Gorica. gnr-254154
Mažgon Maša, Šaleška cesta 2/a,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003043461, reg. št. 250824, izdala UE
Ljubljana. gnd-254218
Meze Aleksander, Železna cesta 10/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGHS
002030367, št. S 002030367, reg. št.
103964, izdala UE Ljubljana. gnb-254120
Mežič Aleš, Dolga Raka 6, Raka,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
15484, izdala UE Krško. gnw-254199
Muheljić Mirzet, Gornja Vidovska,
Gornja Vidovska, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 003012796, izdala UE Sežana.
gnb-254145
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Nerat Ervin, Bučečovci 12/a, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 003075662, izdala UE Ljutomer.
gnr-254229
Nikitović Edvard, Rožna dolina, Cesta
I/7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001792192, reg. št. 190816,
izdala UE Ljubljana. gnc-254119
Novak Uroš, Galicija 42, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 2125892, izdala
UE Žalec. gni-254263
Pongrac Robert, Velnarjeva ulica 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001453043, reg. št. 176210, izdala UE
Ljubljana. gnp-254131
Prašnikar Matic, Godešič 54, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001781891, izdala UE Škofja Loka.
gnb-254370
Prijatelj Kristjan, Tržišče 25, Sevnica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003050582, reg. št. 13252, izdala UE
Sevnica. gno-254157
Razbornik Sonja, Breg pri Polzeli 79,
Polzela, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 903631, izdala UE Žalec. gne-254267
Seliškar Andreja, Dunajska cesta 375,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 000295975, reg. št. 124042, izdala UE
Ljubljana. gnq-254134
Smiljanić Goran, Cesta Goriške fronte
92, Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001240957, izdala UE Nova
Gorica. gnx-254148
Šink Mirko, Delnice 26, Škofja Loka,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001954887, izdala UE Škofja Loka.
gnp-254256
Šipec Marjan, Češnjevek 22, Cerklje
na Gorenjskem, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,G,H, št. S 2171506, reg. št. 35532,
izdala UE Kranj. gnv-254250
Škerbec Tilen, Gorenjska cesta 31/b,
Radovljica, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. S 2110091, reg. št. 30490. gnv-254350
Tabaj Bojan, Prvomajska ulica 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001836587, izdala UE Nova Gorica.
gns-254153
Teljak Damir, Ulica bratov Rozmanov 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001820201, reg. št. 191707, izdala UE
Ljubljana. gnz-254121
Toman Jakovljević Luka, Tugomerjeva
ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003120308, reg. št. 284938,
izdala UE Ljubljana. gno-254132
Tomašek Jožef, Gibina 53, Ljutomer,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000132376, izdala UE Ljutomer.
gnw-254228
Tomšič Alojz, Kunaverjeva ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001776973, reg. št. 157136, izdala UE
Ljubljana. gnl-254135
Trojar Silva Metka, partizanska cesta 47,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000519078, izdala UE Škofja Loka.
gnq-254255
Udovič Nataša, Ulica Bogomira Magajne
2, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000069920, izdala UE Izola.
gne-254167
Umek Matic, Pod topoli 45, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001616206, reg. št. 179463, izdala UE
Ljubljana. gny-254122
Vajde Vladimir, Otiški vrh 17o, Šentjanž
pri Dravogradu, vozniško dovoljenje, kat.
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A,B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 109467, izdala
UE Dravograd. gnt-254202
Vračun Jožef, Cesta 1. maja 6, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22097, izdala UE Krško. gnu-254201
Zakrajšek
Alojzija,
Volče
54/k, Tolmin, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001627255, izdala UE Tolmin.
gny-254222
Zeko Ivan, Predmost 26, Poljane nad
Škofjo Loko, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002162957, izdala UE Škofja Loka.
gnz-254371
Zorič Branko, Ivandol 6, Leskovec
pri Krškem, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, reg. št. 18222, izdala UE
Krško. gnv-254200
Zrnec Ines, Veliki Lipogalv 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002143869, reg. št. 257019, izdala UE
Ljubljana. gnk-254136
Žakelj Ana, Tabor 8, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001613176, reg.
št. 93668, izdala UE Ljubljana. gnv-254125
Živec Tomaž, Čopova ulica 5, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 001714581, reg. št. 172657, izdala UE
Ljubljana. gnw-254124
Žlempergar Amalija, Ulica Hermana
Potočnika 21, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001717828, reg. št. 155951,
izdala UE Ljubljana. gni-254138

Zavarovalne police preklicujejo
Globočnik Zdenka, Slatna 17, Begunje
na Gorenjskem, zavarovalno polico, št.
41401001466 in 40301001595. gnf-254141
Kanalec Ana, Trg 1. maja 6, Tolmin,
zavarovalno polico, št. 4030300027, izdala
zavarovalnica Slovenica. gnb-254345

Spričevala preklicujejo
Bajec Mojca, Vodnikova ulica 3, Dob,
spričevalo 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 2006. gnc-254244
Baruca Tilen, Bošamarin 39, Koper –
Capodistria, spričevalo 4. letnika Srednje
ekonomske poslovne šole v Kopru.
gnj-254287
Berdajs Rosana, Lipoglavska cesta 13,
Šmarje-SAP, spričevalo 3. letnika Aškerčeve
gimnazije v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnw-254224
Boh Matevž, Smrjene 48, Ljubljana,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Moste,
izdano leta 2006. gnl-254185
Breskvar Simon, Šišenska cesta 21,
Ljubljana, spričevalo 4.letnika Gimnazije Ledina v Ljubljani, izdano leta 2006. gnd-254118
Brodnjak Borut, Velike Kompolje 3,
Grosuplje, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Josip Jurčič Ivančna Gorica,
izdano leta 1995. gns-254353
Bukovšek Barbara, Karinja strara cesta
14, Portorož – Portorose, spričevalo o
zaključnem izpitu Gimnazije Poljane, izdano
leta 1991. gnr-254304
Cigale Tilen, Kalce 5/h, Logatec,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2006. gnw-254249

Cimermančič Damjan, Gornja težka voda
23, Stopiče, diplomo Srednje lesarske šole
Škofja Loka, št. 84-37190, izdana leta 1990.
gnz-254321
Cizelj Petra, Preška cesta 2, Medvode,
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske in
upravno administrativne šole Kranj, izdano
leta 1994, izdano na ime Kanalec Petra.
gnt-254277
Čas Tine, Gubčeva 22, Velenje,
spričevalo 4. letnika Splošne in strokovne
gimnazije Velenje, izdano leta 2001.
gnl-254310
Čas Tine, Gubčeva 22, Velenje,
maturitetno spričevalo Splošne in strokovne
gimnzije Velenje, izdano leta 2001.
gnm-254309
Čirič Karmen, Černetova ulica 26,
Ljubljana, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
kemijske šole v Ljubljani, izdano leta 1998
in 1999. gni-254238
Debevec Beno, Rusjanov trg 10,
Ljubljana, diplomo in spričevala od 1. do 3.
letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani. gny-254297
Drozg Slavica, Celovška 9, Celje,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
tehnično naravoslovne in pedagoške
usmeritve ravne na Koroškem, izdano leta
1984 in 1985, izdano na ime Radusinović
Ljeposava. gnu-254276
Florjančič Maja, Srednje Gameljne 64,
Ljubljana Šmartno, spričevalo poklicne
mature Srednje šole za gostinstvo in turizem
v Ljubljani, izdano leta 2003. gno-254307
Gale Elizabeta, Cesta Toneta Tomšiča
70, Jesenice, spričevalo od 1 do 4. letnika
Šolskega centra Vojvodina Tolmin enota SUI
pedagoške usmeritve, izdano leta 1983 do
1986. gni-254313
Gluhak Dunja, Ceste 24, Rogatec,
obvestilo o uspehu 4. letnika Poslovno
komercialne šole v Celju, izdano leta 2004.
gng-254140
Gržinič Irena, Marezige 72, Marezige,
spričevalo o zaključnem izpitu CTU
Ljubljana, št. 128/96. gnx-254302
Halilov Dževad, Bokalova 5, Jesenice,
spričevalo o končani OŠ T. Čufar Jesenice.
gnj-254187
Jelovčan Tjaša, Leskovica 30, Škofja
Loka, spričevalo 3. letnika Srednje
ekonomske šole v Kranju, izdano leta 2006.
gni-254113
Justin Srečko, Cerovec pod Bočem 56/b,
Rogaška Slatina, spričevalo o zaključnem
izpitu Elektrogospodarskega šolskega centra
Maribor, izdano leta 1978. gng-254265
Kalčič Marjan, Sušak 29/a, Jelšane,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske šole Koper, izdano leta 1983.
gnw-254274
Klemenčič Ivica, Podgora pri Dolskem
8, Dol pri Ljubljani, spričevalo 4. letnika
Vrtnarske šole Celje, izdano leta 2000.
gnx-254323
Kolić Katarina, Dragomerška cesta 12,
Brezovica pri Ljubljani, spričevalo 3. in 4.
letnika Srednje ekonomske šole Ljubljana,
izdano leta 2005 in 2006. gnp-254306
Kovač Jure, Ulica Franca Smrduja 14,
Postojna, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Postojna – gimnazijski program,
izdano leta 2005. gng-254315
Kurbegović Aldijana, Trata 14/27,
Kočevje, spričevalo 1. letnika Srednje
trgovske šole v Kočevju, izdano leta 2005.
gnh-254114
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Lah Romina, Vogrsko 37/a, Volčja
Draga, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Nova gorica – gimnazija, izdano leta 2006.
gny-254272
Malić Biogaj Minela, Opatje selo 27,
Miren, spričevalo o končani OŠ Kozara
Nova Gorica, izdano leta 1999. gni-254188
Malinger Jurij, Bizeljska cesta 11,
Brežice, indeks, št. 11140120255, izdala
Višja strokovna šola – smer komercialist.
gnk-254111
Metelko Matjaž, Vrh pri Površju 13, Raka,
spričevalo 3. letnika Poklicne in strokovne
šole Krško, izdano leta 2006. gni-254288
Metelko Matjaž, Vrh pri Površju 13, Raka,
spričevalo 3. letnika Poklicne in strokovne
šole Krško, izdano leta 2006. gnw-254299
Misleta Marjana, Trstenjakova 9, Murska
Sobota, spričevalo Gimnazije Murska
Sobota, izdano leta 1983. gns-254303
Muhič Bogdan, Gubčeva ulica 13, Ilirska
Bistrica, diplomo št. III-356/124, izdal RSNZ
SRS Izobraževalni center ONZ Kadetska
šola za miličnike Ljubljana Tacen dne 18. 6
1990. gnq-254380
Mujezinović Omer, Ulica Sallaumines
3/b, Trbovlje, spričevalo 3. letnika Tehniške
gimnazije v Trbovljah, izdano leta 2004.
gnu-254351
Mulh Miha, Gradišče nad Pijaov Gorico
165, Škofljica, indeks, št. 18001271, izdala
FF v Ljubljani. gnu-254301
Nemec Taja, Goričane 4, Medvode,
spričevalo 3. in 4. letnika Ekonomske
šole v Ljubljani, izdano leta 2005 in 2006.
gne-254292
Novak Blaž, Dramlje 2/a, Dramlje,
preklic indeksa, objavljenega v Ur. l. RS, št.
23/2007. gnx-254223
Omanović Haris, Notranjska cesta 40,
Cerknica, potrdilo o opravljenem preizkusu
znanj s področja trženja investicijskih
skladov, št. 1887 z dne 17. 10. 2005.
gnr-254129
Perozzi Rok, Bilje 135/b, Renče,
spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova Gorica,
izdano leta 2006. gnx-254273
Pfeifer Bojan, Malnarjeva 19, Ljubljana,
spričevalo 3. in 4. letnika, II. gimnazije v
Ljubljani, Šubičeva 1, izdano leta 1971 in
1972. gnd-254293
Planinšek Ivo, Kvedrova 11, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika gimnazije
Koper. gne-254192
Podgornik Matej, Srednja Kanomlja 22,
Spodnja Idrija, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Jurija vege v Idriji. gnd-254268
Pogačar Matjaž, Ulica Ljudevita Stiasnyja
12, Kamnik, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Kamnik Rudolfa Maistra. gnx-254348
Primožič Tomaž, Prevalje 14, Lukovica,
maturitetno spričevalo Gimnazije Bežigrad,
izdano leta 2004. gnd-254243
Rečnik Biserka, Livarska 5, Kamnik,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Izobraževalnega centra
Rudolfa Maistra Kamnik – gimnazija, izdano
leta 1980 in 1981, izdano na ime Zabrič
Biserka. gng-254115
Reljič Tilen, Rada Simonitija 8, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Šolskega centra
Nova gorica – gimnazija. gnb-254320
Repovž Nina, Črna vas 80, Ljubljana,
spričevalo 3.letnika Ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2006. gny-254322
Robek Nika, Aljaževa ulica 12, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Ledina, izdano leta 1993. gnx-254298
Sabol Ines, Linhartova ulica 7, Vir,
Domžale, potrdilo o uspehu pri poklicni

maturi Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije
Ljubljana, izdano leta 2003. gnv-254325
Sedušak
Irena,
Tunjiška
mlaka
22/c, Kamnik, spričevalo o zaključnem
izpitu Izobraževalni center Cene Štupar
– pomočnik slaščičar, izdano leta 2002.
gnz-254296
Spač Marjan, Šmarje 33, Šmarje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Izoli. gnb-254295
Stojanović Saša, Cesta zmage 39,
Zagorje ob Savi, maturitetno spričevalo
Ekonomske gimnazije v Trbovljah, izdano
leta 2005. gng-254165
Šalamon Anica, Gubčeva ulica 9, Krško,
spričevalo 2. letnika PTT izobraževalnega
centra Ljubljana, izdano leta 1981, izdano
na ime Konda Anica. gnh-254289
Širok Matija, Šolska ulica 37, Solkan,
spričevalo 3. letnika Šolskega centra Nova
gorica – splošna gimnazija, izdano leta
2006. gnz-254271
Špan Ana, Dobropolje 18, Planina pri
Sevnici, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole celje, št. 91 –
ekonomski tehnik, izdano leta 1976, izdano
na ime Pavlič Ana. gnk-254311
Štekl Andreja, Tomšičeva 86, Slovenj
Gradec, spričevalo 3. in 4. letnika SŠ
Slovenj Gradec – Ekonomski tehnik, izdano
leta 1996 in 1997. gnh-254189
Truden Mark, Peščenk 37, Cerknica,
spričevalo 1. letnika Šolskega centra v
Postojni, izdano leta 2004. gnz-254146
Vitko Melita Ana, Podgorje 7, Podgorje
pri Slovenj Gradcu, spričevalo Srednje šole
Edvarda Kardelja Slovenj Gradec, izdano
leta 1987, izdano na ime Koprivnikar Melita
Ana. gny-254347
Zupančič Bojan, Obrtniška cesta 18,
Grosuplje, indeks, izdala Srednja lesarska
šola v Ljubljani. gne-254142

Drugo preklicujejo
ARTLES d.o.o., Stope 3, Velike Lašče,
štampiljko z napisom ARTLES d.o.o. VELIKE
LAŠČĆE Stope 3, št. 1 in 2. gnq-254305
Bedrač Srečko s.p., Trg svobode
12/a, Ravne na Koroškem, izvod nacionalne
licence, št. 1733 za vozilo z reg. št. SG
85-82N in izvod licence skupnosti, št.
4509 za vozilo z reg. št. SG 85 – 82N.
gnj-254262
Bel Tomaž, Šolska ulica 5, Novo mesto,
delovno knjižico. gne-254342
Brumen Branko, Pokopališka 2, Celje,
delovno knjižico. gnm-254359
Bučar Matija, Vošnjakova 12, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13 – 3591/00-97, ser. št. 1389/97.
gnu-254126
Bučar Uroš, Vošnjakova 12, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1969/89-139. gnt-254127
Bučar Uroš, Vošnjakova 12, Ljubljana,
vpisni list za čoln, št. 01-03-610/1-1976.
gns-254128
Cernoša Nataša, Vid Ivanuševa 3, Rogaška
Slatina, delovno knjižico. gnc-254269
Cvetko Taja, Miklošičeva ulica 2/c,
Domžale, delovno knjižico. gng-254290
Dolinšek Milena s.p., Klokočovnik 23/a,
Loče pri Poljčanah, nacionalno licenco, št.
006029 za vozilo z reg. št. CE L5 – 009, CE
M8 – 105, CE N2 – 277 in osnovno licenco
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skupnosti, št. 000490 za vozila CE 90-80E,
CE C0-626, CE D3-240, CE L5 – 009, CE
N1 – 053 in CE N2 – 213. gng-254365
Dravec Anita, Stara Nova vas 14,
Križevci pri Ljutomeru, delovno knjižico.
gns-254378
Farkaš Boris, Prežihova 5, Murska
Sobota, 4 delnice CATV Murska Sobota,
vpisane v delniško knjigo pod številko 866.
gnh-254343
Fir Janko, Grajski log, Šmarje pri Jelšah,
delovno knjižico. gnl-254360
Fister Silva, Gregorčičeva 55, Murska
Sobota, 5 delnic CATV, vpisane v delniško
knjigo pod številko 1274. gnc-254344
Gorše Simon, Otavice 38, Ribnica, dijaško
izkaznico, izdala Srednja zdravstvena šola v
Ljubljani. gnw-254374
Hasanbegović Šukrija, Tomšičeva 70/c,
Jesenice, delovno knjižico. gnm-254259
Hribar Miroslav, Videm 40/b, Dol pri
Ljubljani, delovno knjižico. gnl-254260
Iskra Lovro, Preloge 23, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 41990296,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnk-254286
Ivančič Ivan, Runarsko 17, Nova Vas,
vozno karto, št. 1578 – 100% popust, izdal
LPP. gnv-254225
Jovanovič Dejan, Glavarjeva ulica 47,
Ljubljana, delovno knjižico. gns-254253
Juriševič Veronika, Stjenkova ul. 15,
Koper – Capodistria, študentsko izkaznico,
št. 30013779, izdaka fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo v Ljubljani.
gnv-254300
Jurše katarina, Belsko 41, Postojna,
študentsko izkaznico, št. 37000573,
izdala Veterinarska fakulteta v Ljubljani.
gnk-254261
Kardoš Sebastjan, Jelovška 4, Bohinjska
Bistrica, delovno knjižico. gnz-254346
Kenda Nina, Roška cesta 3, Celje,
študentsko izkaznico, št. 71060562,
izdala Biotehnična fakulteta v Ljubljani.
gnn-254308
Kukaj Jeton, Cesta španskih borcev 53/c,
Ljubljana, delovno knjižico. gnc-254294
Lah Boštjan, Ul. 8. Februarja 62,
Miklavž na Dravskem polju, dovolinice
za mednarodni transport, št. H002502,
H013531 in H011857. gnh-254193
LMK
d.o.o.,
Sneberska
cesta
142/a, Ljubljana-Polje, izvod licence, št.
G0000165/03295/209 za vozilo Renault z
reg. št. LJ Y8 – 743. gne-254367
MAB TRANSPORT d.o.o., Kidričeva
52A, Rogaška Slatina, dovolilnice za Rusijo
(643/09), št. 493156, 493162, 493165,
493534, 493651, 493658, 493659, 493661,
495415, dovolilnico za Ukrajino (804/11), št.
696650. gnf-254316
MAB TRANSPORT d.o.o., Kidričeva 52A,
Rogaška Slatina, dovolilnice za Ukrajino
(804/03), št. 574888, 574897, 575366,
575367, 575512, 575514, 575515, 575517,
575518, 575519, 575520, 575521, 575523
in 575530. gni-254317
MAB TRANSPORT d.o.o., Kidričeva 52A,
Rogaška Slatina, dovolilnico za Hrvaško
(191/11), št. 0005493. gnd-254318
Maluž Peter, Brezovica 9, Bizeljsko,
delovno knjižico. gnj-254112
Marc Tina, Božidarja Jakca 7, Portorož
– Portorose, študentsko izkaznico, št.
25006834, izdala Fakulteta za arhitekturo v
Ljubljani. gnw-254324
Marovt Natalija, Pod kostanji 20, Celje,
delovno knjižico. gnn-254358
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Maslo Asim, Poštna pot 2, Celje, delovno
knjižico. gnj-254362
Mernik Mateja, Kocbekova cesta 1,
Ljubečna, delovno knjižico. gnr-254354
Milojevič Nikola, Brezje pri Grosuplju 71,
Grosuplje, delovno knjižico. gnf-254191
Napast Dejan s.p., Spodnji Gaj 40,
Pragersko, izvod licence, št. 3079 za vozilo
TAM 122T 8B, reg. št. MB 61+25T, izdana
4. 8. 2005. gnt-254352
OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, Laško,
delovno knjižico, izdana na ime Razboršek
Simona, št. 0180218, stanujoča Keršetoca
2 Laško. gnf-254366
Parfant Barbara, Steklarska ul. 19,
Rogaška
Slatina,
delovno
knjižico.
gnk-254361
Parfant Janko, Steklarska ulica 19,
Rogaška
Slatina,
delovno
knjižico.
gnq-254355
Pegan Tjaša, Oktobrske revolucije 45,
Izola – Isola, delovno knjižico. gnv-254275
Perovšek Mojca, Krnče 3, Ortnek, vozno
karto, št. 5842, izdal Integral Stojna d.o.o.
gnc-254319
Pleško Mirjam, Nad mlini 102,
Novo mesto, študentsko izkaznico, št.
18050916, Filozofske fakultetie v Ljubljani.
gnd-254368
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Prosen Zdenko, Praprotnikova 6, Mozirje,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-04676-00/94. gnh-254139
Skledar Milan, Kuzma 115, Kuzma,
delovno knjižico, reg. št. 43930, ser.
št. 310286, izdala UE Murska Sobota.
gng-254190
Slobodnik Janez s.p., Slamna vas 15,
Metlika, dovolilnice za Avstrijo za in iz
3. dražve (040/15), št. 30/H003047, za
Hravško za in iz treje države (191/11), št.
1524/H006880, za Romunijo za in iz 3.
dražve (642/14), št. 295296/H006880.
gni-254363
Slobodnik Janez s.p., Slamna vas 15,
Metlika, dovolilnico za Romunijo – tranzitna
E3 in više (642/63), ser. št. 289985/H006315
in dovolilnica za Ukrajino/ tranzitna E3 in
više (804/63), ser. št. 576018/H002302,
576019/H002303. gnh-254364
Strašek Matej, Gorica pri Šmartnem
59/a, Celje, delovno knjižico. gno-254357
Studen Uroš, Koroška 2 c, Ljubljana,
delovno knjižico. gnl-254385
Šter Luka, Podreča 4, Mavčiče, potrdilo
o opravljenem tečaju o varnem delu s
traktorjem in traktorskimi priključki, izdala
Srednja biotehnična šola v Kranju, izdano
leta 2005. gnf-254266

Tominšek Anton, Andraž 123, Polzela,
potrdilo o opravljenem izpitu iz varstva pri
delu za traktorje, izdan pri Kmetijski šoli v
Šentjurju pri Celju. gnh-254314
Trček Iztok, Ulica bratov Učakar 84,
Ljubljana, orožni list, št. OL 000019472.
gnd-254143
Trgovsko in storitveno podjetje EX d.o.o.,
Cvetkovci 99 99, Podgorci, dovolilnico za
leto 2006 za mednarodni prevoz z oznako
191/11, št. 0005685. gnf-254270
Uhan Jože, Pot na Lqaze 6, Mirna,
delovno knjižico. gnj-254312
Urbanč Milan s.p., Podbočje 33,
Podbočje, izvod licenece, št. 3285 za vozilo
Mercdedes Benz z reg. št. KK 30-40J.
gnh-254264
Zavarovalna družba Adriatic Slovenica d.d. Koper, PE Ljubljana, zavarovalne police in dokumente: zelena karta št.
999761, 1160368, 1-AO-2004 št. 1454104.
Ob-8855/07
Zadel Jure s.p., Brinje c. I/35, Grosuplje,
dovolilnico za prevoz blaga v cestnem
prometu, št. 1001726. gnl-254160
Zećević Ante, Trg svobode 25, Tržič,
delovno knjižico. gnc-254144
Zorko Jože, Razlagova 17, Celje,
delovno knjižico. gnp-254356
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VSEBINA
Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Gradnje
Storitve
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji natečaja
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju
poštnih storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju omejevanja
konkurence
Objave po Zakonu o medijih
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Razširitve dnevnih redov
Sklepi skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Kolektivni delovni spori
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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Prednaročilo –20% popust
ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
IN
2. knjiga ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)

1. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-list.si

mag. Margit Čampa • mag. Franci Kodela • Sašo Matas
• Igor Šoltes • Tadej Štular
Javna naročila postajajo področje, kjer se zakonodaja spreminja hitreje, kot to
dopušča čas prilagajanja in oblikovanja ustaljene prakse ravnanj v postopkih naročanja. Ponovno se spreminja sistem pravil, ki usmerja delovanje javnega sektorja pri sklepanju pogodb z zasebnim sektorjem. Tudi tokrat z razlogom, zdaj
kot država članica EU, prenašamo določbe novih direktiv na področju javnega
naročanja v notranji pravni red. Pred nami sta nova zakona, ki bosta vplivala na
spremembo prakse javnega naročanja.

KOM P L E T K N J I G D O DAT N I 2 0 % P O P U S T !

Slovenska cesta 9, 1000 Ljubljana
Spletna trgovina:
www.uradni-list.si
Naročite po faksu: 01/425 14 18

N A R O Č I L N I C A
S tem nepreklicno naročam

y
ZAKONA
–
–
–

O JAVNEM NAROČANJU
1. knjiga: cena
64 EUR – 15.366 SIT
2. knjiga: cena
54 EUR – 12.855 SIT
Komplet obeh knjig:
94 EUR – 22.636 SIT

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec

Ulica in številka

Kraj

Datum

DA

NE

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna vam bomo poslali naročene knjige in račun.
Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – direktor dr. Janez Pogorelec • Založnik Uradni list Repub
like  Slovenije d.o.o. – direktor mag. Damjan Žugelj • Priprava Uradni list  Republike Slovenije d.o.o. •
Internet: www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

