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

Javni razpisi
Blago
Št. 1/2-442/2007
Ob-9635/07
Obvestilo
o zavrnitvi ponudb
Na podlagi 76. člena Zakona o javnih
naročilih (ZJN-1-UPB, Ur. l. RS, št. 36/04)
izdajam obvestilo o zavrnitvi ponudb za nabavo 6 kosov statični pretvornik 50 KVA
po javnem razpisu objavljenem v Uradnem
listu RS, št. 120-121 z dne 24. 11. 2006,
Ob-32485/06 (po odprtem postopku).
Skladno s 76. členom Zakona o javnih
naročilih (Uradni list RS, št. 36/04), v nadaljevanju ZJN-1, naročnik zavrača vse ponudbe.
Naročnik bo nadaljeval postopek oddaje
javnega naročila po postopku s pogajanji
v skladu z 28. členom Zakona o javnem
naročanju.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.

Gradnje
Št. 110-1/07

Ob-9713/07
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
V Uradnem listu RS, št. 13 z dne 10. 2.
2006 je bil objavljen javni razpis za izbiro
izvajalca za »HC Koper–Izola, predor Markovec« (Ob-3308/06), dne 16. 6. 2006 št.
62-63/06 (Ob-17174/06) in dne 13. 10. 2006
št. 106/06 (Ob-28740/06) in dne 19. 1. 2007
št. 5/07 (Ob-431/07) pa so bili objavljeni prestavljeni roki za predložitev ponudb.
Skladno s 25. členom ZJN-1 (Ur. l. RS,
št. 39/00) ponovno podaljšujemo rok za
predložitev ponudb na 8. 5. 2007 do 10.
ure. Razpisno dokumentacijo je mogoče

pridobiti do dne 7. 5. 2007. Odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2007 ob 11. uri. Kraj
predložitve in odpiranja ponudb ostane nespremenjen.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji

Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju

mo, da je postopek revizije zaključen in da
nadaljujemo s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.
Rok za oddajo in odpiranje ponudb:
– rok za oddajo ponudb: 18. 4. 2007 do
8. ure,
– javno odpiranje ponudb: 18. 4. 2007
ob 9. uri.
Elektro Maribor d.d.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago

Blago
Ob-9736/07
Obvestilo
o vloženem zahtevku za revizijo
V zvezi z javnim razpisom po omejenem postopku za dobavo SN kabla 20 kV
baker, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
135-136, dne 22. 12. 2006, Ob-35818/06,
naročnik obvešča vse prijavitelje, da je bil
dne 28. 3. 2007 vložen zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega
naročila.
Vse prejete prijave bo naročnik neodprte
hranil do zaključka postopka revizije.
Elektro Maribor, d.d.
Ob-9955/07
Obvestilo
V zvezi z javnim razpisom oddaje javnega naročila za Kablovod 110 kV RTP Koroška vrata–Melje; javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 137-139,
Ob-36411/06 z dne 29. 12. 2006, vse prevzemnike razpisne dokumentacije obvešča-

Ob-9286/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zdravstveni dom Ljubljana, kontaktna oseba: mag. Marjana Sever Bračun, univ. dipl.
ekon., Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/300-39-24, faks 01/300-39-12,
elektronska pošta: Marjana.bracun@zd-lj.si,
internetni naslov: www.zd-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JR-17/2006.
II.5) Kratek opis: zdravila.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 49.000 SIT oziroma 204.473,38
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. 17/2006 – se ne odda.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: JR – 17/2006.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 123-124 z dne 1. 12.
2006, Ob-33726/06.
VI.7) Drugi podatki: ni bilo ustreznega
ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-9287/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, kontaktna
oseba: Gregor Pečan, Videm 17, 1262 Dol
pri Ljubljani, Slovenija, tel. 01/564-70-67,
faks 01/564-73-07.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v Osnovni šoli Dol pri
Ljubljani za obdobje od oddaje javnega
naročila do 31. decembra 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 253.713,90 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 86 točk,
– fiksnost cen do 5 točk,
– kvaliteta do 4 točke,
– plačilni rok do 3 točke,
– lastna proizvodnja do 1 točka,
– odzivni čas za nujne dobave do 1 točka.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in mesni izdelki: Mesnine dežele Kranjske d.d.,
kontaktna oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.817,79
EUR, najvišja ponudba 16.221,97 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 2 – 1. sklop: meso
in mesni izdelki: Litijska mesarija d.d., kontaktna oseba: Maja Dular, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/898-76-84, faks
01/898-75-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 15.817,79
EUR, najvišja ponudba 16.221,97 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 3. – 2. sklop: perutnina in perutninski izdelki: Pivka d.d.,
kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-24, faks
05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upošte-
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vala (brez DDV): najnižja ponudba 8.098,55
EUR, najvišja ponudba 10.673,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – 2. sklop: perutnina in
perutninski izdelki: Mesnine dežele Kranjske
d.d., kontaktna oseba: Miro Pavič, Agrokombinatska 63, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/547-25-07, faks 01/547-25-00.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.098,55
EUR, najvišja ponudba 10.673,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 2. sklop: perutnina
in perutninski izdelki: Litijska mesarija d.d.,
kontaktna oseba: Maja Dular, Slatna 1, 1275
Šmartno, Slovenija, tel. 01/565-42-52, faks
01/898-75-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 8.098,55
EUR, najvišja ponudba 10.673,90 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 6 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.527,24
EUR, najvišja ponudba 1.549,53 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 – 3. sklop: ribe: Ledo
d.o.o., kontaktna oseba: Maja Rogelja, Brnčičeva 29, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija, tel. 01/563-22-77, faks 01/561-32-10.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.527,24
EUR, najvišja ponudba 1.549,53 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 8 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: 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 955,59
EUR, najvišja ponudba 25.364,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 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 955,59
EUR, najvišja ponudba 25.364,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: DON DON d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.561,06
EUR, najvišja ponudba 24.661,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Postojna
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Čeligoj, Kolodvorska 5c, 6230 Postojna, Slovenija, tel.
05/700-08-15, faks 05/700-08-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.561,06
EUR, najvišja ponudba 24.661,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.561,06
EUR, najvišja ponudba 24.661,15 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 6. sklop: žita in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna oseba:
Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35, faks
05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 962,39
EUR, najvišja ponudba 1.139,41 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 14 – 6. sklop: žita in
mlevski izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 962,39
EUR, najvišja ponudba 1.139,41 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
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javno naročilo št. 15 – 6. sklop: žita in mlevski izdelki: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442,
1291 Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50,
faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 962,39
EUR, najvišja ponudba 1.139,41 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 – 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 31.631
EUR, najvišja ponudba 36.188,93 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 7. sklop: sadje in zelenjava: AGRO Mrkac d.o.o., kontaktna oseba: Katarina Zupančič, Cesta v Šmartno 29,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/545-11-45,
faks 01/541-22-90.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 31.631
EUR, najvišja ponudba 36.188,93 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 18 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220
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 3.892,93
EUR, najvišja ponudba 5.091,12 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. 19 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.892,93
EUR, najvišja ponudba 5.091,12 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. 20 – 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 3.892,93
EUR, najvišja ponudba 5.091,12 EUR.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.131,24
EUR, najvišja ponudba 7.970,60 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. 27 – 11. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.131,24
EUR, najvišja ponudba 7.970,60 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 736/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
15. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 23.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 110 z dne 27. 10. 2006,
Ob-30204/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21 – 9. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.577,53
EUR, najvišja ponudba 3.948,19 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Brumec – Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbarja Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.577,53
EUR, najvišja ponudba 3.948,19 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 gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Impuls Domžale d.o.o.,
kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30,
faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 49,59 EUR,
najvišja ponudba 33.480,67 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Opoj sokovi d.o.o., kontaktna oseba: Sonja Starc, Suhadole 49A,
1218 Komenda, Slovenija, tel. 01/724-03-00,
faks 01/724-03-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 49,59 EUR,
najvišja ponudba 33.480,67 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25 – 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 49,59 EUR,
najvišja ponudba 33.480,67 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 26 – 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.

Stran

Ob-9288/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: OŠ
Medvode / Vrtec Medvode / OŠ Preska /
OŠ Pirniče / OŠ Simona Jenka Smlednik
/ VIZ Frana Milčinskega Smlednik, kontaktna oseba: Martina Kutnar, Ostrovrharjeva 4 / Ostrovrhajeva 2 / Preška cesta 22 / Zg. Pirniče 37/b / Smlednik 72 /
Valburga 5, 1215 / 1216 Medvode / Zg.
Pirniče / Smlednik / Valburga, Slovenija,
tel. 01/361-27-27 / 361-11-40 / 361-26-36
/361-93-20 / 362-11-40 / 362-51-20, faks
01/361-92-93 / 361-11-40 / 361-71-25 /
361-93-20 / 362-11-40 / 362-51-27.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 24.50.00.00-9, dodatni predmeti:
21.22.10.00-8, 24.51.30.00-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava čistil, papirne galanterija in ostalih izdelkov.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
čistil, papirne galanterije in ostalih izdelkov za potrebe OŠ Medvode, Vrtca Medvode, OŠ Preska, OŠ Pirniče, OŠ Simona
Jenka Smlednik in VIZ Frana Milčinskega
Smlednik za čas od oddaje naročila do
31. decembra 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 101.877,82 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 6 točk,
– plačilni rok do 4 točke.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1 – 1. sklop: čistila, 1.
podsklop: čistila, ki se redčijo: Irbis d.o.o.,
kontaktna oseba: Miha Macarol, Koseze
32c, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, tel.
05/710-02-80, faks 05/710-02-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.166,96
EUR, najvišja ponudba 23.887,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 – 1. sklop: čistila, 1. podsklop: čistila, ki se redčijo: Dentacom inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Agica Robnik,
Efenkova cesta 51, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/897-55-60, faks 03/897-55-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.166,96
EUR, najvišja ponudba 23.887,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 3 – 1. sklop: čistila, 1.
podsklop: čistila, ki se redčijo: SIJ d.o.o.
Domžale, kontaktna oseba: Ivica Spreitzer,
Krumpeška ulica 11, 1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/724-08-70, faks 01/724-85-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.166,96
EUR, najvišja ponudba 23.887,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 4 – 1. sklop: 2. podsklop:
čistila za neposreden nanos in ostala čistilna sredstva: IVEC d.o.o., kontaktna oseba:
Lidija Ivec, Ul. heroja Šaranoviča 38, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-67-00, faks
02/252-20-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 24.410,98
EUR, najvišja ponudba 41.676,21 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. 5 – 1. sklop: čistila, 2. podsklop: čistila za neposreden nanos in ostala
čistilna sredstva: Inter Koop d.o.o., kontaktna oseba: Mojca Pungartnik Rus, Ul. heroja
Šaranoviča 34, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-45-30, faks 02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 24.410,98
EUR, najvišja ponudba 41.676,21 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. 6 – 1. sklop: čistila, 2.
podsklop: čistila za neposreden nanos in
ostala čistilna sredstva: SIJ d.o.o. Domžale,
kontaktna oseba: Ivica Spreitzer, Krumperška ulica 11, 1230 Domžale, Slovenija, tel.
01/724-08-70, faks 01/724-85-31.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 24.410,98
EUR, najvišja ponudba 41.676,21 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. 7 – 1. sklop: čistila, 2.
podsklop: čistila za neposreden nanos in
ostala čistilna sredstva: Irbis d.o.o., kontaktna oseba: Miha Macarol, Koseze 32c, 6250
Ilirska Bistrica, Slovenija, tel. 05/710-02-28,
faks 05/710-02-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 24.410,98
EUR, najvišja ponudba 41.676,21 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. 8 – 1. sklop: čistila, 2.
podsklop: čistila za neposreden nanos in
ostala čistilna sredstva: Dentacom inženiring d.o.o., kontaktna oseba: Agica Robnik,
Efenkova cesta 61, 3320 Velenje, Slovenija,
tel. 03/897-55-60, faks 03/897-55-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 24.410,98
EUR, najvišja ponudba 41.676,21 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. 9 – 2. sklop: papirna galanterija: Profarmakon international d.o.o.,
kontaktna oseba: Gregor Strlič, Preradovičeva ulica 20a, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/421-62-20, faks 02/421-62-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.919,65
EUR, najvišja ponudba 31.728,60 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. 10 – 2. sklop: papirna
galanterija: Irbis d.o.o., kontaktna oseba:
Miha Macarol, Koseze 32c, 6250 Ilirska
Bistrica, Slovenija, tel. 05/710-02-80, faks
05/710-02-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.919,65
EUR, najvišja ponudba 31.728,60 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 2. sklop: papirna
galanterija: EXIM EX d.o.o. Ljubljana, kontaktna oseba: Roman Lupinc, Letališka 27,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/524-04-44,
faks 01/524-93-03.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.919,65
EUR, najvišja ponudba 31.728,60 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. 12 – 2. sklop: papirna galanterija: Inter Koop d.o.o., kontaktna
oseba: Mojca Pungartnik Rus, Ul. heroja
Šaranoviča 34, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/250-45-30, faks 02/250-45-40.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.919,65
EUR, najvišja ponudba 31.728,60 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 2. sklop: papirna galanterija: Deco d.o.o. Ljubljana, kontaktna
oseba: Miha Slapnik, Celovška 180b, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/500-94-59, faks
01/500-94-60.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.919,65
EUR, najvišja ponudba 31.728,60 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. 14 – 2. sklop: papirna
galanterija: SIJ d.o.o. Domžale, kontaktna
oseba: Ivica Spreitzer, Krumperška ulica 11,
1230 Domžale, Slovenija, tel. 01/724-08-70,
faks 01/724-85-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.919,65
EUR, najvišja ponudba 31.728,60 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 3. sklop: ostali izdelki:
Irbis d.o.o., kontaktna oseba: Miha Macarol,
Koseze 32c, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
tel. 05/710-02-80, faks 05/710-02-85.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 21.338,52
EUR, najvišja ponudba 27.351,88 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. 16 – 3. sklop: ostali izdelki: SIJ d.o.o. Domžale, kontaktna oseba:
Ivica Spreitzer, Krumperška ulica 11, 1230
Domžale, Slovenija, tel. 01/724-08-70, faks
01/724-85-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 21.338,52
EUR, najvišja ponudba 27.351,88 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. 17 – 3. sklop: ostali
izdelki: IVEC d.o.o., kontaktna oseba: Lidija Ivec, Ul. heroja Šaranoviča 38, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/229-67-00, faks
02/252-20-28.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 21.338,52
EUR, najvišja ponudba 27.351,88 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna
številka,
ki
jo je dokumentu določil naročnik:
01/06-2/06-3/06-10/06-21/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
26. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 57 z dne 2. 6. 2006,
Ob-15142/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
OŠ Medvode / Vrtec Medvode /
OŠ Preska / OŠ Pirniče /
OŠ Simona Jenka Smlednik /
VIZ Frana Milčinskega Smlednik

cesta 1, 5000 Nova Gorica, Slovenija, tel.
05/330-41-00, faks 05/302-76-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.324,40
EUR, najvišja ponudba 28.825,65 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. 4. – 2. sklop: perutninsko
meso in perutninski izdelki: Mesarstvo Anton Čadež s.p., kontaktna oseba: Tonja Čadež, Visoko 7G, 4212 Visoko, Slovenija, tel.
04/201-34-70, faks 04/201-34-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.365,22
EUR, najvišja ponudba 9.385,45 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5 – 2. sklop: perutninsko
meso in perutninski izdelki: Kvibo d.o.o.,
kontaktna oseba: Vili Dovžan, Predilniška
16, 4290 Tržič, Slovenija, tel. 04/598-15-00,
faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.365,22
EUR, najvišja ponudba 9.385,45 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 št. 6 – 2. sklop: perutninsko meso in perutninski izdelki: Perutnina
Ptuj d.d., kontaktna oseba: Mladen Mirič, Potrčeva 10, 2250 Ptuj, Slovenija, tel.
02/749-01-00, faks 02/749-01-30.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 7.365,22
EUR, najvišja ponudba 9.385,45 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 7 – 3. sklop: ribe: BrumecRučigaj d.o.o., kontaktna oseba: Barbara
Brojan, Testenova 55, 1234 Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks 01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.293,60
EUR, najvišja ponudba 1.475,55 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 8 – 3. sklop: ribe:
Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Vili Dovžan,
Predilniška 16, 4290 Tržič, Slovenija, tel.
04/598-15-00, faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.293,60
EUR, najvišja ponudba 1.475,55 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
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Ob-9289/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, kontaktna oseba: Andreja Žagar, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/01/543-77-11, faks
+386/01/543-77-26, elektronska pošta:
andreja.zagar@mf.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: oprema za študij izražanja genov, ki jo sestavljata sklopa:
1. oprema za kvantitativni PCR in postPCR analizo,
2. oprema za vakuumsko koncentriranje
vzorcev.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 73.443,50 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
(B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
Oprema za kvantitativni PCR in postPCR analizo:
1. cena – 60%,
2. dodatne tehnične lastnosti – 15%,
3. servisna in strokovna podpora –
15%,
4. garancijski rok – 5%,
5. reference ponudnika – 5%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
oprema za kvantitativni PCR in post-PCR
analizo: Omega d.o.o., kontaktna oseba:
dr. Minka Kovač, Dolinškova 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/01/427-32-13,
faks +386/01/427-31-91, elektronska pošta:
omega@omega.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 35.773 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-36434/06 z dne 29. 12. 2006 ter
popravek Ob-1434/07 z dne 26. 1. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.

VI.7) Drugi podatki: naročnik Univerza v
Ljubljani, Medicinska fakulteta je skladno z
določili 76. člena ZJN-1 zaključil postopek
oddaje javnega razpisa za oddajo naročila
za sklop 2) Oprema za vakuumsko koncentriranje vzorcev brez izbire najugodnejšega
ponudnika, ker sta bili obe prispeli ponudbi
nepravilni.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Medicinska fakulteta
Ob-9290/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Osnovna šola Matije Čopa Kranj, kontaktna
oseba: Marija Mustar, Ulica Tuga Vidmarja
1, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/201-36-60,
faks 04/204-36-77.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
šolske prehrane v Osnovni šoli Matije
Čopa Kranj za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2008.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191.954,60 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: Sipic d.o.o., kontaktna oseba: Francka Hudobivnik, Koprska 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 04/532-92-00, faks
04/532-92-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.324,40
EUR, najvišja ponudba 28.825,65 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. 2 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: Mesarstvo Anton Čadež s.p.,
kontaktna oseba: Tonja Čadež, Visoko 7G,
4212 Visoko, Slovenija, tel. 04/201-34-70,
faks 04/201-34-71.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 26.324,40
EUR, najvišja ponudba 28.825,65 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. 3 – 1. sklop: meso
in mesni izdelki: MIP maloprodaja d.o.o.,
kontaktna oseba: Vinko Krivec, Panovška
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javno naročilo št. 9 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Mlekarna Celeia d.o.o., kontaktna oseba: Štefka Topolovec, Arja vas 92,
3301 Petrovče, Slovenija, tel. 03/713-38-00,
faks 03/713-38-41.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45.181,39
EUR, najvišja ponudba 53.580 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 10 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Ljubljanske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Petra Alič, Tolstojeva 63,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/588-15-00,
faks 01/588-18-86.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45.181,39
EUR, najvišja ponudba 53.580 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 11 – 4. sklop: mleko
in mlečni izdelki: Pomurske mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Sanda Bolek, Industrijska
ulica 10, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/536-12-00, faks 02/522-13-39.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 45.181,39
EUR, najvišja ponudba 53.580 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 12 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Don Don d.o.o.
Metlika, kontaktna oseba: Metka Ušeničnik,
Trdinova pot 2A, 8330 Metlika, Slovenija,
tel. 04/270-22-10, faks 04/270-22-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.616,67
EUR, najvišja ponudba 29.237,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Žito Gorenjka d.d., kontaktna oseba: Zora Bajde, Rožna dolina 8, 4248 Lesce, Slovenija, tel.
04/535-32-00, faks 04/535-32-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.616,67
EUR, najvišja ponudba 29.237,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 14 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Mlinotest d.d.,
kontaktna oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel.
05/364-46-35, faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.616,67
EUR, najvišja ponudba 29.237,24 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 5. sklop: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Pekarna Pečjak
d.o.o., kontaktna oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291 Škofljica, Slovenija, tel.
01/360-15-50, faks 01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.616,67
EUR, najvišja ponudba 29.237,24 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 16 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Mlinotest d.d., kontaktna
oseba: Patricija Samec, Tovarniška 14, 5270
Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/364-46-35,
faks 05/364-45-16.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.988,08
EUR, najvišja ponudba 4.420,97 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 17 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Žito Gorenjka d.d., kontaktna oseba: Zora Bajde, Rožna dolina 8,
4248 Lesce, Slovenija, tel. 04/535-32-00,
faks 04/535-32-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 1.988,08
EUR, najvišja ponudba 4.420,97 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 18 – 7. sklop: sadje
in zelenjava: Sipic d.o.o., kontaktna oseba: Francka Hudobivnik, Koprska 94, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 04/532-92-00, faks
04/532-92-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.874,15
EUR, najvišja ponudba 28.686,76 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 19 – 7. sklop: sadje in zelenjava: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.874,15
EUR, najvišja ponudba 28.686,78 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 7. sklop: sadje in
zelenjava: Pik As d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Kokalj, Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič, Slovenija, tel. 04/592-57-56, faks
04/592-57-51.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.874,15
EUR, najvišja ponudba 28.686,78 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21 – 7. sklop: sadje in
zelenjava: Tuti Fruti d.o.o., kontaktna oseba: Štefan Lebar, Glavna cesta 28, 4202
Naklo, Slovenija, tel. 04/257-17-84, faks
04/257-17-84.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 23.874,15
EUR, najvišja ponudba 28.686,78 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: Era – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220
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 907,61
EUR, najvišja ponudba 8.990,41 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 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 907,61
EUR, najvišja ponudba 8.990,41 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 24 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Pik As d.o.o., kontaktna oseba:
Janez Kokalj, Brezje pri Tržiču 41a, 4290
Tržič, Slovenija, tel. 04/592-57-56, faks
04/592-57-51.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 907,61
EUR, najvišja ponudba 8.990,41 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 25 – 9. sklop: zamrznjena
živila: Kvibo d.o.o., kontaktna oseba: Vili Dovžan, Predilniška 16, 4290 Tržič, Slovenija,
tel. 04/598-15-00, faks 04/598-15-13.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.127,87
EUR, najvišja ponudba 6.498,66 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 gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26. – 9. sklop: zamrznje-
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na živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.127,87
EUR, najvišja ponudba 6.498,66 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 št. 27 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Fructal d.d., kontaktna
oseba: Melita Dolenc, Tovarniška 7, 5270 Ajdovščina, Slovenija, tel. 05/369-13-04, faks
05/369-13-15.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.705,10
EUR, najvišja ponudba 10.441,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 28 – 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 5.705,10
EUR, najvišja ponudba 10.441,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) me in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 29 – 10. sklop: sokovi,
sirupi, ostale pijače: Impuls Domžale d.o.o.,
kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1,
1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30,
faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 5.705,10
EUR, najvišja ponudba 10.441,35 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 30 – 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 13.623,73
EUR, najvišja ponudba 15.882,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 31 – 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 13.623,73
EUR, najvišja ponudba 15.882,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 32 – 11. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 13.623,73
EUR, najvišja ponudba 15.882,14 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 71-2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 22.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 128/06-34251/06 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: 26. 3. 2007.
Osnovna šola Matije Čopa Kranj
Št. 430-772/2006-10
Ob-9292/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/471-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 480/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: nakup proizvodov za
testiranje % CDT.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 375.563,35 EUR z DDV za leta 2007,
2008 in 2009.
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.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. MORS
480/2005-PSP: Hermes Analitica d.o.o.,
Verovškova 58, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/581-81-81, faks 01/581-81-89, elektronska pošta: info@hermes-analitica.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: vrednost pogodbe je 160.830 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.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-772/2006-10.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
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VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-9314/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo, kontaktna oseba:
Ivana Strmec, Aškerčeva cesta 5, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/24-19-336,
faks 01/24-19-144, elektronska pošta:
iva.strmec@fkkt.uni-lj.si, internetni naslov:
http://www.fkkt.uni-lj.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 33.25.33.00-1, dodatni predmeti:
30.21.40.00-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN2.
II.5) Kratek opis: FT-IR spektrometer z
ATR nastavki, kompletom za vzorčevanje
trdnih, tekočih in plinastih vzorcev za
delo v transmisiji, programsko opremo
in delovno postajo.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 46.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena maksimalno 40 točk,
– tehnične karakteristike opreme maksimalno 30 točk,
– reference maksimalno 10 točk,
– odzivni čas servisa maksimalno 10
točk,
– garancijska doba maksimalno 10
točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN2: Omega d.o.o., Dolinškova 8, 1000 Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 40.075 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:
2. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 1 z dne 5. 1. 2007,
Ob-37376/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 28. 3. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za kemijo
in kemijsko tehnologijo
Št. 377/07
Ob-9482/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Dom
starejših občanov Polde Eberl Jamski, kontaktna oseba: Mateja Sotenšek, Izlake 13,
1411 Izlake, Slovenija, tel. 03/56-79-085,
faks 03/56-73-507, elektronska pošta: eberlov.dom.izlake@siol.net.
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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: živila in material za
prehrano.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 210.500 €.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: meso klavnih živali: Litijska mesarija d.d., Slatna 1, Šmartno pri Litiji.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena: 39.198,60 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: skupina: sveža perutnina in izdelki iz
perutninskega mesa: Perutnina Ptuj d.d.,
Potrčeva 10, Ptuj.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 17.129,50 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: mesni izdelki: Ledas Celje d.o.o.,
Trnoveljska 12, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6.114,70 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: mleko, mlečni izdelki, margarina:
Ljubljanske mlekarne d.d., Tolstojeva 63,
Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 35.836,75 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: jajca: ERA d.d., Prešernova 10,
Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3.300 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: zamrznjeni program: Brumec-Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 29.427,90 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: kruh, pekovski in slaščičarski izdelki: Klasje Celje d.d., Resljeva 18, Celje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 9.820,80 € z DDV.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: skupina: sveže sadje in zelenjava, suho
sadje, lupinarji: Mercator d.d., Dunajska
107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 25.186,35 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: testenine, zamrznjeni izdelki iz testa, keksi: Pekarna Pečjak d.o.o., Dolenjska
442, Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 6.115,94 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: izdelki za velike kuhinje: Mercator
d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 14.292,22 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 17.238,83 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: skupina: olja, ERA d.d., Prešernova
10, Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 3.057 € z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
skupina: blago za potrebe internega bifeja:
Mercator d.d., Dunajska 107, Ljubljana.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 19.025,50 € 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: 13.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Uradni list RS, št. 124 z dne 19. 11.
2004, Ob-31017/04.
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: 30. 3. 2007.
Dom starejših občanov
Polde Eberl Jamski

Ob-9711/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Mestna občina Maribor, Mestna uprava, kontaktna oseba: mag. Boris Škerbinek, Ul. heroja Staneta 1, 2000 Maribor, Slovenija, tel.
02/22-01-203, faks 02/22-01-207, elektronska pošta: boris.škerbinek@maribor.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: izdelava, dobava in
montaža opreme za razstavo projekta
Bastion.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): do 83.458 EUR (oziroma 20,000.000
SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 41405-00111/2005 0100:
Kommunio d.o.o., kontaktna oseba: Milan
Vamberger, Cesta v Kleče 12, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 02/421-29-02 (PE Maribor),
faks 02/421-29-23 (PE Maribor), elektronska
pošta: milan.vamberger@kommunio.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 64.889 EUR; najnižja ponudba 64.889 EUR, najvišja ponudba
96.467,57 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): 44.024,37 EUR. Delež: 68%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006, Ob-35817/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na projekt/program, ki se financira iz sredstev EU:
da; Program pobude Skupnosti Interreg IIIA
(Sosedski program Slovenija-MadžarskaHrvaška 2006-2006).
Mestna občina Maribor

Gradnje
Št. 430-707/2006-25
Ob-9315/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, kontaktna oseba: Boris Hren,
tel. 01/471-21-02, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-26-01, faks
01/471-16-37.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS-889/06-ODP.
II.5) Kratek opis: izvedba hlajenja vojašnice Ajševica.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 86.796,86 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. MORS-889/06-ODP:
Iskra Prins d.d., kontaktna oseba: Janez
Ražen, Cesta dveh cesarjev 403, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/476-98-79, faks
01/476-98-26.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji ponudbi, ki se je upoštevala (brez
DDV): vrednost pogodbe je 102.156,78
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33038/06 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: 29. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 351-1383/2005-41
Ob-9316/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Mestna občina Ljubljana, kontaktna oseba: Petra Ratajec, Mestni trg 1, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-48-30,
faks 01/306-48-32, elektronska pošta:
petra.ratajec@ljubljana.si, internetni naslov: www.ljubljana.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 351-1383/2005.
II.5) Kratek opis: gradnja severnega
krožišča med Bratislavsko in Leskovškovo cesto v BTC.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 486.563,18 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena za cestni del, prestavitev plinovoda, TK vode in javno razsvetljavo – 80%,
– cena za elektrokabelsko kanalizacijo
– 20%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06/321660: Strabag AG,
podružnica Ljubljana, Letališka cesta 33,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 478.205,89 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:
delež: 40%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 102-103 z dne 6. 10.
2007, Ob-27806/06.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2007.
Mestna občina Ljubljana

Št. 1.4.-875/07
Ob-9483/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Holding Slovenske železnice, d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Hribar, univ. dipl.
inž. el., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/29-14-602, faks
+386/1/29-14-822, elektronska pošta: marjan.hribar@slo-zeleznice.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: zaporedna številka naročila
51/2006-HSŽ.
II.5) Kratek opis: gradnja komunikacijske infrastrukture za potrebe Holdinga
Slovenske železnice.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 408,100.000 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. 51/2006/HSŽ: SRC.SI,
d.o.o., kontaktna oseba: Tomaž Aberšek,
Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/242-80-00, faks 01/423-41-73,
elektronska pošta: tomaz.abersek@src.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 354,231.500,27 SIT.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
11. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Uradni list RS, št. 100 z dne 29. 9.
2006, Ob-26953/06 in podaljšanje roka v
Uradni list RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006,
Ob-30868/06 ter podaljšanje roka v Uradni
list RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36105/06.
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: 30. 3. 2007.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 228/07
Ob-9488/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Klinični center Ljubljana, tajništvo Komercialnega sektorja, Zaloška cesta 002, 1525
Ljubljana, Slovenija, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.2151.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: adaptacijo oddelka intenzivne terapije in novim dvigalom na ortopedski kliniki.
II.5) Kratek opis: adaptacijo oddelka
intenzivne terapije in novim dvigalom na
ortopedski kliniki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,043.231,52 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 5/07 – adaptacijo oddelka intenzivne terapije in novim dvigalom
na ortopedski kliniki: SCT, d.d., Slovenska
cesta 56, 1000 Ljubljana, Slovenija, faks
01/58-98-720.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 1,247.623,04 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.3) Datum oddaje javnega naročila:
28. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 29. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Št. 110-1/06
Ob-9714/07
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: gradnje.
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:
452.33.2.23-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000513.
II.5) Kratek opis: obnova voziščne konstrukcije na odseku avtoceste A2/0007
Kranj zahod–Kranj vzhod od km 0,000
do km 5,704.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,919.963,28 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 1: J.V. Cestno podjetje Ljubljana d.d., Ljubljana + SCT d.d., Ljubljana,
kontaktna oseba: Damir Čugalj, univ. dipl.
inž. grad., Stolpniška 10, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 1,913.923,52 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000513.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
4. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 112 z dne 3. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
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VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-9716/07
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: gradnje.
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:
452.33.1.10-3.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 2006/000599.
II.5) Kratek opis: AC Zrkovska–Pesnica
od km 16+300 do km 17+150; razširitev
priključka Pesnica in AC Maribor–Lenart od km 2+500 do km 5+000; deviacija
0806-2,1-4 in nadvoz 0806-2,4-3.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 4,414.955,77 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: J.V. CPM, d.d., Maribor
+ Vegrad d.d., Velenje, kontaktna oseba:
Darko Šalamun, dipl. inž. grad., Iztokova
ulica 30, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 4,400.098,44 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2006/000599.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
30. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-9717/07
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: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
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II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
452.33.1.62-2.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: KS11.
II.5) Kratek opis: gradbena dela za ureditev kolesarske steze ob cesti G1-5/332
Radeče–Boštanj.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 154.398,26 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: Gradnje d.o.o., kontaktna oseba: Miran Ribič, dipl. inž. stroj., Dolenji Boštanj 138, 8294 Boštanj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 106.295,76 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: KS11.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
31. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 10.
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: 30. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 8/07
Ob-9758/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
JKP Komunala Ribnica d.o.o., kontaktna
oseba: Metka Dobovšek, Goriča vas 11A,
1310 Ribnica, Slovenija, tel. 01/83-61-138,
faks 01/83-61-138, elektronska pošta: metka@komunala-ribnica.si, internetni naslov:
www.komunala-ribnica.si.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura:
(CPA/NACE/CPC): NACE 50/502/502,6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN-01/2006-12.
II.5) Kratek opis: dodatna in več dela
pri izgradnji CČN Ribnica – mehansko
predčiščenje in sprejem gošč iz malih
ČN in greznic, kjer je bil izvajalec gradnje izdan po izvedenem javnem razpisu
za oddajo naročila gradnje po odprtem
postopku.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 13.428.161 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični,
(i) naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v direktivah.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. JN-01/2006-12: Stadij
d.o.o., Postojna, kontaktna oseba: Matej Stegel, Tržaška cesta 50a, 6230 Postojna, Slovenija, tel. 05/721-14-20, faks 05/721-14-22,
elektronska pošta: info@stadij.si, internetni
naslov: www.stadij.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 13,428.833,17 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-01/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2007.
JKP Komunala Ribnica d.o.o.

Storitve
Št. 430-733/2006-12
Ob-9291/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): da.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Ministrstvo za obrambo RS, Vojkova c. 55, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/433-11-11, 01/230-52-25, faks
01/431-90-35, 01/471-17-30, elektronska
pošta: javna_narocila@mors.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 1A 1.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: MORS 456/2006-PSP.
II.5) Kratek opis: vzdrževanje šotorov
SV, pnevmatskih.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 226.034 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(h) skrajno nujni primeri, do katerih pride
zaradi dogodkov, ki jih naročnik ni mogel
predvideti in so skladni z natančnimi pogoji,
navedenimi v direktivah.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja,
izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 456/2007-PSP: Duol Inženiring
d.o.o., Brezovica, kontaktna oseba: Zlatko
Keber, Kapalniška pot 2, 1351 Brezovica, Slovenija, tel. 01/360-14-00, faks 01/360-14-38,
elektronska pošta: duol@duol.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 226.033,49 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-733/2006-12.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 1. 2007.
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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: 26. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo

IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-214: Ljubljanski geodetski biro d.d., Cankarjeva 1, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 94.800 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:
20. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 14.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 135-136/2006 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: 27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-03/2007
Ob-9484/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika.
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: najem in vzdrževanje
sanitarnih objektov ob državnih cestah
v RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 215.601,18 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika stori-tev:
javno naročilo št. A-202: Vigrad d.o.o., Kocbekova c. 30a, 3202 Ljubečna, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 233.090 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: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 120/06 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: 27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-9485/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: RT930/7065 Cezlak
– Pesek: izdelava idejnega projekta.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191.259,11 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-196: Lineal d.o.o., Jezdarska ul. 3, 2000 Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 166.762,16 EUR.

V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
12. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 112/06 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: 27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-9486/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: obvoznica Krško – izdelava projekta PGD, PZI po levem bregu
Save do obstoječega mostu.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 260.807,88 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena; največje število točk.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. A-193: Dolenjska projektiva d.o.o., Foersterjeva ul. 10, 8000 Novo
mesto, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 190.646,23 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
22. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; 108/06 z dne 20. 10. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-03/2007
Ob-9487/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste, kontaktna
oseba: Irena Skubic, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-80-02, faks
01/478-80-36.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.5) Kratek opis: izmera in izdelava geodetskih elaboratov za rekonstruirane in
zgrajene državne ceste na območju RS.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 94.800 EUR.
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Ob-9646/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
izvedba zunanje kontrole kakovosti na AC
Pesnica–Slivnica, pododsek Ptujska cesta–
Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847
in priključne ceste Nova Zrkovska cesta, II.
etapa od km 1+905 do km 3+685.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 000335/2006 Izvedba zunanje kontrole kakovosti na AC Pesnica–
Slivnica, pododsek Ptujska cesta–Zrkovska
cesta od km 6+700 do km 10+847 in priključne ceste Nova Zrkovska cesta, II. etapa
od km 1+905 do km 3+685.
II.5) Kratek opis: predmet razpisa je izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
gradnji avtocest iz RNPIAC v RS na AC
odseku Pesnica – Slivnica:
a) pododsek Ptujska cesta–Zrkovska cesta od km 6+700 do km 10+847 in
b) priključna cesta Nova Zrkovska cesta
2. etapa od km 1+905 do km 3+685,
s pripadajočimi deviacijami, objekti,
opremo ter komunalno in energetsko infrastrukturo.
Zunanja kontrola kakovosti se izvaja:
– pri prevzemanju gotovih proizvodov, ki
so ob dostavi na gradbišče že primerni za
nameravano rabo v objektu,
– pri izvajanju določenih del in tehnoloških postopkov, vključno z vgrajevanjem
tistih proizvodov, ki so rezultat procesa gradnje objekta in so zato šele po vgraditvi
v objekt primerni za nameravano rabo v
objektu,
– za preverjanje oziroma oceno gotovih
objektov.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 88,000.000 SIT.
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IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000161/2006: Zavod za
gradbeništvo Slovenije, Dimičeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 445.396,87 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000335/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 62-63 z dne 16. 6.
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: 30. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-9648/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji
– DARS d.d., kontaktna oseba: Karel Ličen, Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje, izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/433-50-40, faks
01/430-45-80.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
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:
izdelava PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za navezavo Luke Koper na AC
omrežje – Srminska vpadnica.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: številka 000432/2006.
Izdelava PGD, PZR in PZI projektne dokumentacije za navezavo Luke Koper na AC
omrežje – Srminska vpadnica.
II.5) Kratek opis: izdelava PGD, PZI in
PZR projektne dokumentacije za navezavo Luke Koper na AC omrežje – Srminska
vpadnica, zajema:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izdelavo projektne dokumentacije za
pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD),
projekta za izvedbo (PZI) in projekta za razpis (PZR) za ceste oziroma dele cest, ki
predstavljajo t.i. Srminsko vpadnico od km
0.0+00 (Srmin) do km 1.3+93 (rondo Rižana) – II. faza izgradnje, z vsemi spremljajočimi objekti, napeljavami in napravami.
Pred začetkom izdelave projektne dokumentacije je potrebno pridobiti vse pogoje
pristojnih organov in organizacij ter služb,
ki so še potrebni za izdelavo obravnavane projektne dokumentacije, jih po potrebi
medsebojno uskladiti ter vključiti v končno
obdelavo načrtov na osnovi katerih bo možno pridobiti:
– dovoljenja za gradnjo,
– izvajalce del,
– izvesti dela.
V projektu morajo biti obdelane tudi deponije in stranski odvzemi oziroma pridobivanje materialov za gradnjo.
Pred pričetkom del je potrebno skrbno
preučiti doslej izdelano projektno dokumentacijo in v ponudbo vključiti tudi manjša morebitna ostala dela, ki so nujno potrebna za
kvalitetno izdelavo dokumentacije.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 60,000.000 SIT.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 000432/2006: Png Projekt
nizke gradnje Ljubljana, Komanova ul. 17,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (z DDV): cena 247.624,09 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo
s pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
ni znano.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 000432/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
16. 2. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 94 z dne 8. 9. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 30. 3. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Blago
Ob-9632/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, tel. +386/1/479-09-00, v
roke: Bernarda Keblič.
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;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava pisarniškega materiala:
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava pisarniškega materiala.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Material za tiskanje
1) Kratek opis: material za tiskanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 30192113,
dodatni predmet(-i): 30192112.
Sklop št. 2
Naslov: Papir
1) Kratek opis: pisarniški papir.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 21125300,
dodatni predmet(-i): 21125400, 21125600.
Sklop št. 3
Naslov: Pisarniška galanterija in pribor
1) Kratek opis: pisarniška galanterija in
pribor.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30191000, dodatni predmet(-i): 30192122,
30192123, 30192121, 30192125, 30192130,
30192800.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192000, dodatni predmet(-i): 30192100,
30192110, 30192111, 30192112, 30192113,
30192121, 30192122, 30192123, 30192124,
30192125, 30192130, 30192300, 30192700,
30192800.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-9633/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za za-

poslovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, tel. +386/1/479-09-00, v
roke: Bernarda Keblič.
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;
– socialno varstvo.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava čistil in higienskega materiala.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: blago.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: dobava čistil in
higienskega materiala.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Čistila
1) Kratek opis: dobava čistil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
Sklop št. 2
Naslov: Higienski material
1) Kratek opis: dobava higienskega materiala.
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 24521000.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Gradnje
Ob-9293/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386(0)1/47-84-000, v roke: Ervin Vivoda, e-pošta: ervin.vivoda@gov.si, faks
+386(0)1/47-84-052.
Internetni naslov naročnika: www.
arso.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba nujnih del za ustalitev in
preprečitev širjenja plazu ter vzdrževanje
izvedenih ukrepov na vplivnih območjih
plazov velikega obsega.

II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Šifra NUTS: SI0.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: da.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
javno naročilo obsega izvedbo posameznih
del za ustalitev in preprečitev širjenja plazu med izvajanjem ukrepov oziroma nujnih vzdrževalnih del že izvedenih ukrepov.
Naročnik bo med kandidati, s katerimi bo
sklenil okvirni sporazum, skladno z določili
okvirnega sporazuma glede na potrebe izvajal konkretna povpraševanja za izvedbo v
rokih, ki mu bodo glede na naravo naročila
omogočila uspešno realizacijo projektov, ter
na podlagi povpraševanja in določil okvirnega sporazuma z vsakokratnim najugodnejšim izvajalcem sklepal pogodbo za izvedbo
konkretnega naročila. Glede na naravo posla pa obseg, količina in vrsta del vnaprej
niso znani, zaradi cesarje naročnik tudi izbral to vrsto postopka.
Obseg: med 5,000.000 EUR in 8,000.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112500, dodatni predmet(-i): 90122124,
45111230, 45111240, 45000000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka postopka oddaje 28. 3. 2007.
Trajanje: 48 mesecev od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot bo določeno po posamezni
pogodbi za vsak konkreten posel na podlagi okvirnega sporazuma. Če ne bo drugače
določeno, se predvideva mesečni obračun za
nazaj po situacijah z rokom plačila 60. dan po
prejemu posamezne situacije in fakture.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije:
Davčna
zakonodaja:
http://www.
durs.gov.si.
Okoljska
zakonodaja:
http://www.
mop.gov.si.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje
Ob-9294/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Mengeš, Slovenska 30, 1234 Mengeš, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Andrej Urbanc, tel. 01/724-71-04, v roke: Andrej
Urbanc, e-pošta: andrej.urbanc@menges.si,
faks 01/723-89-81.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev dela Gorenjske ceste.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mengeš.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev glavne ceste G2-104/1138 MosteMengeš (del Gorenjske ceste – 340 m) v
obsegu cestišče, obojestranski hodnik,
odvodnjavanje, fekalna kanalizacija, obnova vodovoda, javna razsvetljava, kabelska kanalizacija, plinovod.
Obseg: med 700.000 EUR in 800.000
EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45230000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: predvideni datum
začetka gradnje 1. 7. 2007.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: investicija financirana v proračunu in NRP 2007/2008.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Občina Mengeš
Št. 011/07
Ob-9489/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Piran, Tartinijev trg 2, SI
– 6330 Piran, Slovenija, v roke: Tanja
Franca, tel. +386/5/67-10-300, e-pošta: tanja.franca@piran.si, faks +386/5/67-10-308.
Internetni naslov naročnika: http://
www.piran.si/podrocje.aspx.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zbiranje in čiščenje odpadnih
voda v obalnem porečju – izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilne naprave za Občino Piran.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Piran, Slovenija.
Šifra NUTS: SI00C.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obseg gradnje:
Projekt »Izgradnja kanalizacijskega siste-ma in čistilne naprave za Občino Piran«
vključuje – izgradnjo novega kanalizacijskega sistema v skupni izmeri približno 1,7 km
ter izgradnjo centralne biološke čistilne na-
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prave s kapaciteto 33.000 PE s suspenzijo
biološkega blata, nitri in denitrifikacijo, obarjenje fosforja, dehidracijo blata in meritvijo
iztoka.
Projekt vključuje izdelavo celotne projektne dokumentacije (PGD, PZI) in pridobitev
uporabnih dovoljenj ter enoletno poskusno
obratovanje čistilne naprave.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 74.23.20.00-4,
45.25.21.30-8, 45.23.24.10-9.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: 742 dni od oddaje naročila.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1.) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila situacij je 60 dni
po prejemu potrdila o plačilu pri naročniku.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da.
Projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; projekt št. CCI
2004/SI/16/C/PE/002/02.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kje je
mogoče dobiti informacije:
Davčna zakonodaja: http://www.sigov.
si/mf/slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: http://www.mop.
gov.si/.
Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
http://www.mddsz.gov.si/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Občina Piran

Storitve
Ob-9630/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, tel. +386/1/479-09-00, v
roke: Bernarda Keblič.
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;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve zavarovanja.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: storitve zavarovanja.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66330000.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Ob-9631/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p.
2962, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, tel. +386/1/479-09-00, v
roke: Bernarda Keblič.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: storitve tiska.
II.2) Vrsta naročila in kraj dobave ali izvedbe: storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.3) Kratek opis vrste in količine ali vrednosti blaga ali storitev: ponudniki morajo
ponuditi pripravo, tisk in dobavo tiskovin
po meri naročnika:
– različnih obrazcev,
– kuvert različnih formatov,
– dopisnega papirja z glavo oziroma logotipom,
– vizitk,
– blokov različnih formatov,
– revij,
– knjižic,
– brošur,
– zgibank,
– map,
– drugih tiskovin.
Razdelitev na sklope: ne.
II.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78141000, dodatni predmet(-i): 78121000,
78122000, 78125000, 78142000.
II.6) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 430-77/2007-6
Ob-9893/07
Popravek
V javnem razpisu MORS 37/2007-ODP
za nakup terenske opreme, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007,
Ob-7759/07 in glasilu EU 2007/S 56-069092
z dne 21. 3. 2007, se popravijo naslednje
točke:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 20. 12. 2007.
Priloga B, informacije o sklopih, točka 4)
Navedba datuma zaključka za: 1. sklop:
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kontejner, 2. sklop: zaboja in 3. sklop:
pihalec toplega zraka, je datum zaključka
20. 12. 2007.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 2. 4.
2007.
Ministrstvo za obrambo

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 Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si, in sicer
od 2. 4. 2007 dalje.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 00386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
21. 3. 2007.
Občina Ajdovščina

Št. 4301-3/07
Ob-9295/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6A, 5270
Ajdovščina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Peter Kete, tel. 00386/5/365-91-31,
e-pošta: peter.kete@ajdovscina.si, faks
00386/5/36-59-133.
Internetni
naslov
naročnika:
www.ajdovscina.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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava opreme za Osnovno šolo
Šturje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Šturje v Ajdovščini.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: Občina Ajdovščina razpisuje nabavo opreme za kuhinjo, šolsko opremo
in športno opremo telovadnice za novo
Osnovno šolo v Šturjah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Oprema kuhinje za OŠ Šturje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36670000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 1. 9. 2007.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava šolske opreme
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36150000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 1. 9. 2007.
Sklop št. 3
Naslov: Dobava športne opreme za telovadnico
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36420000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 15. 7.
2007, zaključek 1. 9. 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: celoten
obseg je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 7. 2007, zaključek 1. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: skladno z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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: 4301-3/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 5. 2007.
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: 6 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 10.15; Mala sejna soba Občine
Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdov
ščina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; zakoniti zastopniki podjetja
oziroma osebe s pisnim pooblastilom zakonitega zastopnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

Stran

Ob-9297/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): mag. Marjana Sever Bračun, univ.
dipl. ekon., tel. 01/300-39-24, e-pošta: marjana.bracun@zd-lj.si, faks 01/300-39-12.
Internetni naslov naročnika: www.zdlj.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zdravila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije naročnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
JR-8/2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: ampulirana zdravila – registrirana
1) Kratek opis: ampulirana zdravila – registrirana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 30. 11. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: ostala zdravila – registrirana
1) Kratek opis: ostala zdravila – registrirana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 30. 11. 2008.
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Sklop št. 3
Naslov: zdravila – neregistrirana
1) Kratek opis: zdravila – neregistrirana.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 30. 11. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: galenski pripravki in kemikalije
1) Kratek opis: galenski pripravki in kemikalije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 6.
2007, zaključek 30. 11. 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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 195.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 6. 2007, zaključek 30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
če ponudba oziroma pogodba presega
40.000 EUR:
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od skupne
vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok v skladu
z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
rok in način dobave v skladu z razpisno
dokumentacijo, uskladitev šifer artiklov z
naročnikom.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Ponudnik (velja za s.p.) oziroma njegov
zakoniti zastopnik (velja za pravno osebo),
ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj:
a) hudodelsko združevanje,
b) sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za s.p.), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za s.p.), dajanje podkupnine,
sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
c) goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
d) pranje denarja.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
a) ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, da z njegovimi
posli iz drugih razlogov ne upravlja sodišče,
da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v katerem koli podobnem položaju,
b) da proti ponudniku ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave
v skladu s predpisi,
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c) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem,
d) da ni storil velike strokovne napake
iz področja predmeta javnega naročila, ki
mu je bila dokazana sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji,
e) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost v
skladu z zakonskimi določbami,
f) da je izpolnjeval obveznosti v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami,
g) da v postopkih javnih naročil pri dajanju informacij v zvezi z izpolnjevanjem pogojev za ugotavljanje sposobnosti in merili za
izbor ni namerno podal zavajajoče razlage
ali teh informacij ni zagotovil.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik mora biti vpisan v register
poklicev ali trgovski register: ponudnik mora
biti vpisan v sodni register (velja za pravne osebe) oziroma v poslovni register pri
AJPES-u (velja za s.p.).
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
– Ponudnik ima posebno dovoljenje za
opravljanje storitev, kije predmet naročila:
ponudnik mora biti vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov, glede na
predmet naročila, pri Javni agenciji RS za
zdravila in medicinske pripomočke.
Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s pooblastilom.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve o
stanju na transakcijskem računu (o solventnosti) ponudnik predloži potrdilo banke.
b) Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih (šteto od dneva odpiranja)
ne smejo biti blokirani.
b) Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) dokazilo o tehnični in kadrovski usposobljenosti,
b) navedba dela naročila, ki ga ponudnik
namerava oddati v podizvajanje.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
a) kot dokazilo ponudnik navede strokovno osebje zadolženo za izvedbo naročila ter skladiščne in transportne zmogljivosti
b)kot dokazilo ponudnik predloži izpolnjen
obrazec.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-8/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 40 EUR.
Pogoji in način plačila: plačati na transakcijski podračun 01261-6030921845 UJP,
model 00 sklic 08803104.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 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: do 25. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 10. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-9322/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, e-pošta: pisarna.gu@gov.si,
faks 01/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.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: nakup 2 kompletov: instrumenta-roverja GNSS in permanentne postaje
GNSS za nadgradnjo in delo v obstoječem
omrežju SIGNAL.
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 2 kompletov: instrumenta-roverja
GNSS in permanentne postaje GNSS za
nadgradnjo in delo v obstoječem omrežju SIGNAL.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33211210, dodatni predmet(-i): 33212000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
40 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in bančna garancija
za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila se bodo izvajala v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije.
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 mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena za katero izmed kaznivih dejanj, naštetih v razpisni dokumentaciji – 42. člen ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma drug
postopek katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke;
– ponudnik ne sme imeti blokiran TRR v
zadnjih 6 mesecih.
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:

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bianco menica in menična izjava za resnost ponudbe; bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti; bančna garancija
za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačila se bodo vršila v
skladu z veljavnim zakonom o izvrševanju
proračuna.
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 mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila;
– ponudnik in njegov zakoniti zastopnik
ne smeta biti pravnomočno obsojena za katero izmed kaznivih dejanj, naštetih v razpisni dokumentaciji – 42. člen ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– proti ponudniku ne sme biti uveden ali
začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, oziroma drug
postopek katerega posledica je prenehanje
ponudnikovega poslovanja;
– ponudnik mora imeti poravnane davke
in prispevke;
– ponudnik ne sme imeti blokiran TRR v
zadnjih 6 mesecih.
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. cena
60
2. servis
5
3. garancijska doba
5
4. dobavni rok
5
5. sledenje GNSS signalov
5
6. zanesljivost RTK inicializacije
5
7. wireless in bluetooth brezžična
povezava
5
8. karakteristike antene
5
9. možnost direktnega-ročnega
konfiguriranja na lokaciji postaje 5
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-10/2007.
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:
11. 4. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 13.30; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; 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,
1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ob-9323/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor – Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica 12, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Nives Jurcan, tel.
01/478-49-27, e-pošta: pisarna.gu@gov.si,
faks 01/478-48-34.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.gu.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: nakup dveh tahimetrov z vgrajenim
GNSS sprejemnikom in dodatno opremo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: nakup dveh tahimetrov z vgrajenim
GNSS sprejemnikom in dodatno opremo.
Za dodatno opremo se smatra programska oprema in vsaj ena nadgradnja, ki
omogoča izvajanje kombinirane geodetske izmere.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33212200, dodatni predmet(-i): 33211210.
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: 96.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
30 dni od oddaje naročila.

Merila

1. cena
2. servisni pogoji
3. garancijska doba
4. poskusna doba
5. dobavni rok

Stran

Ponderiranje

60
10
10
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 43000-9/2007.
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:
11. 4. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 13. 4. 2007 do 12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 4. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 13. 4.
2007 ob 13. uri; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; 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.
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Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Geodetska uprava Republike Slovenije
Št. 430-162/2007-2
Ob-9324/07
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.
01/471-23-57, Sonja Jekovec, e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks +386/1/431-90-35,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si,
internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 75/2007-ODP – nakup nožev in večnamenskega orodja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Nož bojni
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Nož žepni
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
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Sklop št. 3
Naslov: Nož preklopni
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 4
Naslov: Bodalo dvorezno
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 5
Naslov: Orodje večnamensko
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.60.00.00-8.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) 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 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 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: najnižja cena.
– spodaj navedena merila.
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 8 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 75/2007ODP.
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:
24. 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: 24. 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: 29. 5.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-48/2007-2
Ob-9325/07
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/.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/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_19/2007-ODP; nakup specialnih oblačil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Ljubljana.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.20.00-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Oblačila ognjevarna
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.10.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
18. 3. 2008.
Sklop št. 2
Naslov: Oblačila ognjevarna letalskih
enot I.
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.20.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
18. 3. 2008.
Sklop št. 3
Naslov: Perilo ognjevarno
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.41.00.00-6.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
10. 3. 2008.
Sklop št. 4
Naslov: Oblačila ognjevarna letalskih
enot II.
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.20.00-3.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
18. 3. 2008.
Sklop št. 5
Naslov: Jopič pilotski
1) Kratek opis: glej navedbe v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.13.21.00-4.
3) Količina ali obseg: razvidna iz razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
17. 3. 2008.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 18. 3. 2008.

man Gabršek, e-pošta: andrej.bavcar@dsokamnik.si, faks 01/839-13-26.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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: nakup prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kamnik.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutnina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112200.
Sklop št. 3
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 4
Naslov: Kruh in žitni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15811100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15811500.
Sklop št. 5
Naslov: Mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 6
Naslov: Instant proizvodi – 1
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15891600
glavni besednjak, dodatni predmet(-i):
15891300, 15840000, 15623000.
Sklop št. 7
Naslov: Instant proizvodi in dietni pro
izvodi – 2

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. ocena vzorca

Ponderiranje

60
40

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS_19/2007ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 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: 23. 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: 24. 5.
2007 ob 10. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-9469/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Kamnik,
Neveljska pot 26, 1240 Kamnik, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Irena Rozman Gabršek, tel. 01/839-15-18, v roke: Irena Roz-
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15880000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15882000.
Sklop št. 8
Naslov: Zelenjava sveža
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15331100.
Sklop št. 9
Naslov: Krompir
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15310000.
Sklop št. 10
Naslov: Sadje 1
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15330000.
Sklop št. 11
Naslov: Sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15330000.
Sklop št. 12
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 13
Naslov: Zamrznjena zelenjava in ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15200000, 15220000.
Sklop št. 14
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 15
Naslov: Močnati polizdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15851000.
Sklop št. 16
Naslov: Zamrznjene testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15851200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15851220.
Sklop št. 17
Naslov: Jabolka
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01131321.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v višini 4.000 EUR,
v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega 50.000 EUR.
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
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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 sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94,
23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe),
nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za
fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in
dajanje daril za nezakonito posredovanje;
goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri
pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev
finančnih interesov Evropske skupnosti;
pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
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.
Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili
prispevkov za socialno varnost in v zvezi s
plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.

7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila: pod zaporedno številko 1, 2, 3,
4 in 5, gospodarski subjekt predloži izjavo.
Dokazila: pod zaporedno številko 6 in 7,
gospodarski subjekt predloži izjavo.
8. 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.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje
pogoje in načela o higieni živil v skladu s
Pravilnikom o higieni živil-HACCP sistem
(Uradni list RS, št. 60/02 in 104/03 in spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in
upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodnji in
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (UL RS, 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za
prehrano ljudi (UL L št. 10/05, st. 18, z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževali v živilih (Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.),
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
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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:
21. 5. 2007 do 14. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 20. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 9.30.
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: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Dom starejših občanov Kamnik

Sklop št. 15
Naslov: osnovna živila in dodatki k jedem
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica za resnost ponudbe v znesku 4.000
EUR, v primeru, da skupna vrednost ponudbe presega 50.000 EUR.
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 sub
jektov izbrana kot najugodnejši ponudnik.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
2. Da proti gospodarskemu subjektu ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali
namen je prenehanje poslovanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je
v katerem koli podobnem položaju, če je bil
uveden katerikoli drug postopek, podoben
navedenim postopkom v skladu s predpisi
države, v kateri ima sedež.
3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil

Ob-9490/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Preddvor, Potoče 2, 4205 Preddvor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Urša Sgerm, tel.
04/275-20-00, v roke: Urša Sgerm, e-pošta: ursa.sgerm@dso-preddvor.si, faks
04/255-11-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrambeno blago.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Preddvor.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 3.

Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in pijače.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
Sklop št. 2
Naslov: zamrznjeni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 3
Naslov: testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
Sklop št. 4
Naslov: čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15863000.
Sklop št. 5
Naslov: začimbe in dodatki k jedem
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15870000.
Sklop št. 6
Naslov: konzervirana živila
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331400,
dodatni predmet(-i): 15332400.
Sklop št. 7
Naslov: pijače
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15900000.
Sklop št. 8
Naslov: sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 9
Naslov: zamrznjeno sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331170,
dodatni predmet(-i): 15332100.
Sklop št. 10
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 11
Naslov: mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 12
Naslov: mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15130000.
Sklop št. 13
Naslov: sveže meso
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 14
Naslov: olja in maščobni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15400000.
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velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima gospodarski subjekt veljavno
registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev
ali trgovski register.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti
potrdilo. Če država, v kateri ima gospodarski
subjekt svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
Dokazila: pod zaporedno številko 1, 2, 3,
4 in 5, gospodarski subjekt predloži izjavo.
Dokazila: pod zaporedno številko 6 in 7,
gospodarski subjekt predloži izjavo.
8. 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.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da gospodarski subjekt izpolnjuje
pogoje in načela o higieni živil v skladu s
Pravilnikom o higieni živil – HACCP sistem (Uradni list RS, št. 60/02 in 104/03 in
spremembe in dopolnitve 11/04 in 51/04) in
upošteva druge predpise o higieni in zdravstveno tehničnih pogojih v proizvodni in
prometu živil izdanih na podlagi Zakona o
zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list
RS, št. 52/00, 42/02 in 47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
13. Da je gospodarski subjekt izpolnjeval
pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb
sklenjenih v zadnjih treh letih.
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Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
14. Da upošteva obveznosti uredbe o
izvajanju delov določenih uredb Skupnosti
glede živil, higiene živil in uradnega nadzora
nad živili (Ur. l. RS, št. 120/05).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
15. Da upošteva uredbo Komisije (ES)
št. 37/05 o spremljanju temperature v prevoznih sredstvih, skladiščih in pri shranjevanju hitro zamrznjenih živil, namenjenih za
prehrano ljudi (UL L RS, št. 10/05, st. 18, z
vsemi spremembami).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
16. Da upošteva Uredbo o izvajanju
uredb Sveta in Komisije (ES) o onesnaževalih v živilih (Uredbo Sveta (EGS), št.
315/93, o določitvi postopkov Skupnosti za
kontaminate v hrani (UL L št. 37/93, str. 1.,
Uredbo (ES) Komisije št. 1881/06 o določitvi
mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v
živilih (UL L št. 364, str. 5).
Dokazilo: izjava gospodarskega sub
jekta.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: do 20. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopnik ali osebe s
pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Dom starejših občanov Preddvor
Št. 6/35-3495/1-07
Ob-9491/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: mag.
Darja Ferlinc, faks 02/449-23-79.
Internetni
naslov
naročnika:
www.posta.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: avtomobilske pnevmatike in avtomobilske zračnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: posamezne poštne
poslovalnice v Sloveniji.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava avtomobilskih pnevmatik in avtomobilskih
zračnic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25110000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega razpisa so avtomobilske pnevmatike in avtomobilske zračnice:
– 11033 avtomobilskih pnevmatik,
– 614 avtomobilskih zračnic.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe, izbrani ponudnik bo moral
predložiti tudi bančno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in bančno
garancijo za odpravo napak v garancijskem
roku.
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.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
TP 1 Pnevmatike in zračnice morajo biti
nove in izdelane v času sklenjene pogodbe. Dobava starejših pnevmatik in zračnic
ni dovoljena. Naročnik ne dovoljuje dobave
obnovljenih pnevmatik in zračnic. Ponudnik
priloži lastno izjavo.
TP 2 Ponudnik mora ponuditi pnevmatike, ki so primerne tudi za vožnjo po zahtevnejšem terenu, s kamnito, trdo, robato,
nazobčano podlago (grobo lomljeno kame-
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nje). Ponudnik mora priložiti lastno izjavo.
Ponudnik določi minimalno število prevoženih km po posamezni dimenziji (upoštevaje
težje pogoje vožnje). Zimske pnevmatike
morajo biti primerne za vožnjo v zimskih voznih razmerah (nizkih temperaturah, snegu,
ledu.., z oznako M+S.
TP 3 Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike ene blagovne znamke. Le izjemoma, ko
proizvajalec ponujene – osnovne blagovne znamke ne izdeluje določene dimenzije pnevmatike, lahko ponudnik ponudi tudi
pnevmatike drugih blagovnih znamk, vendar
največ, za tovorni program (od R17,5 dalje)
12% za vse ostale pnevmatike do 15% vseh
postavk s priloženega seznama naročnika
in samo za tiste postavke, kjer je navedena
količina manjša od 200 kosov.
TP 4 Ponudniki lahko ponudijo samo tisto znamko pnevmatik kot osnovno blagovno znamko pnevmatik, ki jo imajo v svojem
prodajnem programu. V izjemnih primerih,
ko ponudnik nima določenega tipa pnevmatik v svojem prodajnem programu, je pa le-ta
že v proizvodnem programu, lahko ponudnik
ponudi ta tip pnevmatike, pri čemer mora biti
v ponudbi priloženo dokazilo, da je ponujeni
tip pnevmatike že v proizvodnem programu.
Ponudnik priloži lastno izjavo oziroma prej
omenjeno dokazilo.
TP 5 Pnevmatike morajo ustrezati standardoma D.O.T. (Department Of Transportation) ali E.T.R.T.O. (The European Tyre
and Rim Technical Organization) ali enakovredno, kar morajo ponudniki tudi dokazati z ustreznim certifikatom, in priporočilom
AMZS, ADAC, OATC, TCS.
TP 6 V ponudbi mora biti zajet brezplačen odvoz starih pnevmatik in ravnanje z njimi v skladu z Zakonom o varstvu okolja (Ur.
I. RS, št. 32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99,
22/00, 67/02) ter Pravilnikom o ravnanju z
odpadki (Ur. I. RS, št. 84/98, 45/00, 20/01,
13/03). Ponudnik mora predložiti fotokopijo
originalne in veljavne pogodbe s koncesionarjem za odvoz izrabljenih pnevmatik.
TP 7 V priloženem seznamu pnevmatik, za katere izvaja naročnik to naročilo,
so podane minimalne tehnične značilnosti pnevmatik po posameznih postavkah.
Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike, ki
izpolnjujejo vsaj te navedene karakteristike, lahko pa ponudijo tudi pnevmatike z
boljšimi karakteristikami. Ponudnik priloži
lastno izjavo.
TP 8 Ponudniki morajo za vse ponujene
pnevmatike predložiti tehnično dokumentacijo, iz katere so razvidne tehnične značilnosti le-teh, in sicer najmanj o dimenzijah pnevmatik, hitrostnih razredih in stopnji
obremenitve oziroma nosilnosti.
Tovorne pnevmatike morajo biti visoke
kakovosti. Nuditi morajo po izrabljenosti
dvakratno obnov, in sicer prvič po tehniki vroče tehnologije s popolnoma enakimi
dezeni kot jih ima nova pnevmatika. Ponudnik mora predložiti ustrezno (tehnično)
dokumentacijo proizvajalca pnevmatike, iz
katere je razvidno, da so dezeni obnove
identični novim pnevmatikam in da bodo
prvič obnovljeni po tehnologiji vročega postopka. Obnovljena pnevmatika mora zagotavljati približno enako število prevoženih
km kot nova. Ponudnik mora priložiti tudi
cenik obnove.
TP 9 Ponudbeni predračun morajo ponudniki izpolniti tako, da bodo razvidne karakteristike pnevmatik, in sicer: znamka, tip
in dimenzija ponujene pnevmatike oziroma
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zračnice; cena na enoto v EUR brez DDV
in vrednost v EUR brez DDV za zahtevano
količino. Ponudbenemu predračunu lahko
ponudnik priloži še v svojem sistemu pripravljen predračun pnevmatik.
TP 10 Ponudniki morajo v ponudbi priložiti seznam vseh pnevmatik in cenik le-teh,
kijih imajo v svojem prodajnem programu
na dan oddaje ponudbe. Ta del je obvezna
priloga ponudbenega predračuna in kasneje
pogodbe.
TP 11 Ponudniki morajo v ponudbi priložiti dokazila o poslovnem odnosu s pro
izvajalcem pnevmatik ali generalnim zastopnikom za Slovenijo – v nasprotnem primeru
bo naročnik tako ponudbo izločil.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. višina popusta na cene
iz veljavnega cenika

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 26/B.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 3. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-9634/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Novo mesto,
Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 00386/7/391-61-32, v roke: Irena Kočevar, e-pošta: nabavna-sl@sb-nm.si,
faks 00386/7/332-10-95.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska
cesta 1, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel.
00386/7/391-61-35, v roke: Marija Puhek,
univ. dipl. inž., e-pošta: marija.puhek@sbnm.si, faks 00386/7/332-10-95.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ultrazvočni aparat z video endoskopskim-radialnim ultrazvočnim si
stemom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo
mesto.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– podsklop 1: ultrazvočni aparat (1 kos),
– podsklop 2: video endoskopski-radialni
ultrazvočni sistem (1 kos).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ultrazvočni aparat (1 kos)
1) Kratek opis: podsklop 1: ultrazvočni
aparat (1 kos).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124120.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Video endoskopski-radialni ultrazvočni sistem (1 kos)
1) Kratek opis: video endoskopski-radialni ultrazvočni sistem (1 kos).
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33124120.
3) Količina ali obseg: 1 kos.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 2 meseca od
oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
– podsklop 1: ultrazvočni aparat (1 kos),
– podsklop 2: video endoskopski-radialni
ultrazvočni sistem (1 kos).
Ocenjena vrednost brez DDV: 200.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 1% vrednosti ponudbe brez DDV.
Garancija mora veljati do 5. 10. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
1. Da nudi naslednje plačilne pogoje: 6
enakih zaporednih brezobrestnih mesečnih
obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v plačilo v 30 dneh po datumu uradnega prejema
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računa, ki bo izstavljen po obojestranskem
podpisu primopredajnega zapisnika.
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 ali njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje; sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje; goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti; pranje denarja. Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko gospodarski subjekt da
zapriseženo izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika gospodarskega
subjekta;
2. da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. da zagotavlja, da ponujena oprema
izpolnjuje vse strokovne zahteve naročnika,
navedene v razpisni dokumentaciji;
2. da ima predloženo tehnično dokumentacijo na podlagi katere bo naročnik preveril
skladnost ponujene opreme z naročnikovimi
strokovnimi zahtevami – natančen opis (v
slovenskem jeziku) in tehnična dokumentacija (v slovenskem ali angleškem jeziku);
3. da zagotavlja dobavo opreme v roku
60 dni od podpisa pogodbe;
4. da bo ponudil najnovejšo verzijo razpisane opreme »up to date« oziroma najsodobnejšo opremo po kvaliteti in tehnologiji iz
palete proizvajalca;
5. da bo dostavil opremo ddp Splošna
bolnišnica Novo mesto – razloženo in montirano v prostore internega oddelka, v sklopu
ponudbene cene;
6. da zagotavlja s strani proizvajalca pooblaščen in usposobljen servis v Republiki
Sloveniji, ki ima pooblastilo za pogodbeno vzdrževanje dobavljene opreme od pro
izvajalca opreme;
7. da zagotavlja odzivni čas servisa največ 24 ur po prejemu obvestila ter maksimalno 48 ur za dobavo rezervnih delov in
odpravo napak, v garancijskem in pogarancijskem obdobju;
8. da nudi najmanj 24-mesečno garancijo za dobavljeno opremo;
9. da zagotavlja dobavo rezervnih delov
še najmanj 8 let po izteku garancijskega
roka;
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10. da zagotavlja šolanje naročnikovega
osebja za pravilno uporabo opreme, v sklopu ponudbene cene;
11. da zagotavlja, da je oprema opremljena s CE oznako (»Conformite' Europe'ene«)
s katerim izkazuje varnost, kakovost in uporabnost ponujene opreme v skladu s smernicami direktive 93/42/EEC.
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: 16-15/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče prevzeti osebno vsak
dan med 8. in 12. uro, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o vplačilu na faks
07/33-21-095. Razpisno dokumentacijo je
potrebno vplačati na podračun pri upravi RS
za javna plačila št. 01100-6030278379, sklic
na številko 16-15/07.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: do 22. 10. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 10. uri; sejna soba na upravi Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
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.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-9649/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/475-21-89, v roke: Alenka Rome,
e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks
+386/1/475-21-86.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.rtvslo.si/razpisi.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče RTV Slovenija.

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: nadgradnja diplekserjev za DVB-T
na OC Pohorje in OC Plešivec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nadgradnja diplekserjev za DVB-T na OC
Pohorje in OC Plešivec.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32200000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Sklop A
1) Kratek opis: nadgradnja diplekserja za
DVB-T na OC Pohorje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32200000.
3) Količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
B-0010.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Sklop B
1) Kratek opis: nadgradnja diplekserja za
DVB-T na OC Plešivec.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32200000.
3) Količina ali obseg: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na
spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani Javna naročila – Public
procurement pod oznako Javno naročilo
B-0010.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 6 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo B-0010.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki je
brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo B-0010.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudnik ima možnost ogleda lokacij, kjer
bodo montirani ponujeni diplekserji. Za
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ogled lokacij se mora ponudnik najkasneje
do 16. 4. 2007 najaviti po elektronski pošti
(alenka.rome@rtvslo.si), da bo dobil nadaljnja navodila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo B-0010.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo B-0010.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi – na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo B-0010.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-B0010.
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.
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:
angleški, slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 9. uri; velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana, Slovenija.
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, SI-1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Javni
zavod RTV Slovenija, Komercialna služba,
Kolodvorska 2, SI-1550 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, tel.
+386/1/475-21-89, faks +386/1/475-21-86,
internetni naslov: http://www.rtvslo.si/razpisi.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Javni zavod RTV Slovenija

III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal usposobljenost in
sposobnost ponudnikom na osnovi izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj iz
prvega odstavka 42. člen ZJN-2;
– od ponudnika zahtevamo, da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti,
ki je predmet javnega naročila;
– od ponudnika zahtevamo, da je vpisan v register dobaviteljev medicinskih pripomočkov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so definirana v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora imeti pravočasno in v
celoti plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev;
– ponudnik mora imeti poravnane vse
obveznosti v zvezi s plačili davkov.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev dobro
definirana v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora z referencami izkazati,
da je v zadnjih treh letih pred oddajo ponudbe dobavil najmanj 5 istovrstnih vozil;
– ponudnik mora predložiti prospekte s
tehničnimi podatki, ateste in certifikate kakovosti;
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
plačilnih pogojih;
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
garancijskih rokih.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev so definirana v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN_030/2007.
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:
21. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 12. uri; ZD Školja Loka.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

Ob-9659/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo
Gorenjske, tel. 00368/4/208-25-26, v roke:
Anica Hladnik, e-pošta: anica.hladnik@ozgkranj.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: reševalna vozila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Slovenija, Jesenice
in Škofja Loka.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
reševalna vozila.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: vozilo za ZD Škofja Loka
1) Kratek opis: reševalno vozilo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
3) Količina ali obseg: 1 kom.
Sklop št. 2
Naslov: vozilo za ZD Jesenice
1) Kratek opis: reševalno vozilo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114121.
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: 2 kom.
Ocenjena vrednost brez DDV: 130.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– jamstvo za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti z bianco menico,
– pogodbeni dobavitelj bo jamčil za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z bianco menico v vrednosti 10% pogodbene
vrednosti.
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.
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Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 025-20/2007
Ob-9661/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Garafolj, tel.
01/470-00-50, v roke: Mateja Garafolj, epošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.zgs.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:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava semena gozdnih drevesnih vrst.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: organizacijske enote
naročnika.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava semena gozdnih drevesnih vrst
za setev na prostem (sanacija/obnova)
gozda s setvijo) in semena gozdnih drevesnih vrst za semensko hranilnico.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst
za setev na prostem (sanacija požarišč na
Krasu)
1) Kratek opis: seme gozdnih drevesnih
vrst (15 različnih dr. vrst); Proveninčno območje: Submediteransko oziroma Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 12.450 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
setev na prostem
1) Kratek opis: drevesna vrsta: graden,
provenienčno območje: predalpsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 50 kg.
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5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
setev na prostem
1) Kratek opis: drevesna vrsta: gorski javor, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 5 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
setev na prostem
1) Kratek opis: drevesna vrsta: smreka,
provenienčno območje: alpsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 20 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
setev na prostem
1) Kratek opis: drevesna vrsta: bukev,
provenienčno območje: predalpsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 15 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
setev na prostem
1) Kratek opis: drevesna vrsta: dob, provenienčno območje: predpanonsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 430 kg.
Sklop št. 7
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: jelka, provenienčno območje: dinarsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 10 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: evropski
macesen, provenienčno območje: alpsko ali
predalpsko.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 4 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: rdeči bor,
provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 5 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10

Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: topokrpi
javor, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 10 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: gorski
brest, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 10 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 12
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: poljski
brest, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 3 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 13
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: dolgopecljati brest, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 3 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 14
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: črni gaber, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 15 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 15
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: črna jelša, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 5 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 16
Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: brek, provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 5 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 17
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Naslov: Seme gozdnih drevesnih vrst za
semensko hranilnico naročnika
1) Kratek opis: drevesna vrsta: jerebika,
provenienčno območje: Slovenija.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01119200.
3) Količina ali obseg: 5 kg.
5) Dodatne informacije o sklopih: v razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
13.045 kg.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
10 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: valuta: 45 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
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 (če je ponudnik pravna oseba, se
nanaša tudi na zakonitega zastopnika ponudnika) ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena
v Kazenskem zakoniku: 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 posedovanje in dajanje daril za
nezakonito posedovanje; 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;
– registracija pri pristojnem sodišču ali
drugem pristojnem organu za opravljanje
dejavnosti, kije predmet javnega naročila;
– da ima potrebno dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti
na podlagi posebnega zakona dovoljenje
potrebno;
– in drugo po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.

– 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 92/2007-ODP – nakup pilotskih nočnogledov ter testne opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Centralno skladišče
MORS, Miheličeva b.š., Ljubljana – Šentvid.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.20.00-7, 31.68.22.10-5.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: vse sklope.
Sklop št. 1
Naslov: Pilotski nočnogledi
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.43.20.00-7.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Testna oprema
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.68.22.10-5.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
ii.2.2) Opcije: ne.
III.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 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 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:

Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo se lahko prevzame vsak delavnik od 8. do 12. ure v tajništvu Zavoda za
gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Cena razpisne dokumentacije je 20 EUR z
upoštevanim DDV. Znesek se nakaže na
TRR ŠT.: 01100-6030234244 pri Upravi za
javna plačila, sklic na št. 101-987. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: Naziv, naslov,
davčno številko (če je davčni zavezanec).
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 9. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred začetkom javnega odpiranja ponudb
strokovni 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.
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.gov.si/dkom/.
Vl.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, faks 386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Zavod za gozdove Slovenije
Št. 430-137/2007-2
Ob-9663/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
tel. +386/1/230-52-25, +386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-57, Sonja Jekovec,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/431-90-35.
Internetni naslov: http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: javna_narocila@mors.si.
Internetni naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedenih kontaktnih točkah.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:

Stran

Merila

1. skupna vrednost ponudbe
2. garancijski rok za
nočnoglede
3. garancijski rok za testno
opremo

Ponderiranje

80%
10%
10%.

V primeru, da bo več ponudnikov prejelo
enako število točk, se izbere ponudnik, ki

Stran
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nudi krajši dobavni rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I. 5. ter
prilogi 9 razpisne dokumentacije).
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 92/2007ODP.
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:
24. 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: 24. 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 okviri, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 180 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-182/2007-1
Ob-9666/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljub-ljana, Slovenija, v roke: +386/1/230-52-25,
+ 386/1/471-23-43, e-pošta: jav-na_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.
01/471-25-53, Jože Mokorel, 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).
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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 111/2007-ODP – nakup
dispečerskega sistema v regijskih centrih za obveščanje s komunikacijskim
vozliščem.
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:
32.52.40.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1
Naslov: Dispečerski sistem v regijskih
centrih za obveščanje s komunikacijskim
vozliščem.
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.52.40.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek predvidoma 11. 7. 2007, zaključek 15. 11. 2008.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek predvidoma 11. 7. 2007, zaključek
15. 11. 2008.
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. ocena ponudnika
2. garancijski rok
3. cena

Ponderiranje

25%,
15%
60%.

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 111/2007ODP.
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:
28. 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: 28. 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 31. 12. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 10. uri, Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpišiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 236/07
Ob-9667/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije. Klinični
center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525
Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25,
faks ++386/1/522-12-54.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični
nakupovalni sistem): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljubljana,
Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
III)
Naslovi
in
kontaktne
točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 14, 1525 Ljublja-
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na, Slovenija, v roke: tajništvo Komercialnega sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup RTG filmov in kemikalij.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup RTG filmov in kemikalij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 25.31.10.00-4, dodatni predmet(-i):
24.64.12.30-0, 24.64.12.40-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Predmet javnega naročila je opredeljen
na 1 sklop; podatki kot so: obseg in okvirne
letne količine, ki so predmet javnega naročila in vse strokovno – tehnične zahteve so
opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: da.
Če so, opišite te opcije: pogodba bo sklenjena za obdobje enega leta z možnostjo
podaljšanja še največ za trikratno obdobje.
Število možnih podaljšanj: 2.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija na prvi poziv za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti, vključno z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo: 90 dni od dneva izstavitve računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine – izjave za dokazovanje poslovne in
finančne sposobnosti navedene v Obrazcu
01 razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje tehničnih sposobnosti navedene v Obrazcu 01 razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.

II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
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.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.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo z nakazilom na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila (UJP) številka: 01100-6030277894,
sklic na številko 00 4508 7599.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Ponudnik lahko odda del ponudbe v angleškem jeziku – opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi št. 231, 2. nadstropje Komercialnega sektorja, Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška 14, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; javno odpiranje ponudb.
VI.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: 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:
30. 3. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-9715/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Vrtec Sežana, Jožeta
Pahorja 1, 6210 Sežana, Slovenija, tel.
+386/5/73-10-220, v roke: Andrea Surjan,
e-pošta: vrtec.sezana@guest.arnes.si, faks
+386/5/73-10-226.
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: Vrtec Sežana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SIO.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
živila in material za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000
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IV.2.1) Merila za oddajo:
– 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:
Pred dvigom razpisne dokumentacije je potrebno znesek, ki ne vključuje
DDV-ja nakazati na transakcijski račun št.
01311-6030641490.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
05/73-10-226 s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
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.
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: 22. 5.
2007 ob 11.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Vrtec Sežana
Ob-9719/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Brusnice, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, Slovenija, tel.
+386/7/33-46-820, v roke: Zdenka Kranjc,
e-pošta:
o-brusnice.nm@guest.arnes.si,
faks +386/7/30-85-614.
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 :živila: OŠ Brusnice.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SIO.
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
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
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:
15890000.
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.
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:
– 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.
Ceno: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: znesku kotizacije
je potrebno dodati DDV ter ga pred dvigom
razpisne dokumentacije nakazati na transakcijski račun št. 01285-6030672543.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/30-85-614 s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 23. 5.
2007 ob 8.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Osnovna šola Brusnice
Ob-9738/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Otočec, Šolska
cesta 20, 6222 Otocec, Slovenija, tel.
+386/7/30-99-900, v roke: Jožica Prešern,
e-pošta:o-otočec.nm@guest.arnes.si, faks
+386/7/30-99-902.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumenta-cijo (vključno z dokumentacijo za konku-renčni 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 Otočec.
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.
Če je odgovor da je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene in sveže ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
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
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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 in suho 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:
5890000.
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.
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:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: kotizacijo v katero
je že vključen DDV je potrebno nakazati pred dvigom razpisne dokumentacije na
transakcijski račun št. 01285-6030672640.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
07/30-99-902 s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 22. 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.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 5.
2007 ob 10.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Osnovna šola Otočec

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.
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:
36 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 kotizacije
(DDV vključen) je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije nakazati na transakcijski račun št. 01250-6030656798.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu
05/65-30-059 s pripisom točnega naslova
in davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
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.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 36 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 8.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Osnovna šola Elvire Vatovec Prade

Ob-9768/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Elvire Vatovec Prade,

Pobeška cesta 52, 6000 Koper, Slovenija,
tel. +386/5/653-22-99, v roke: Mirela Šrimpf,
e-pošta: o-prade.kp@guest.arnes.si, faks
+386/5/653-00-59.
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: živila – OŠ Elvire Vatovec Prade.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava 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 in sveže 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 in suho sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 10
Naslov: Juhe, dodatki jedem in začimbe

Stran
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Ob-9894/07
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. 01/471-23-57, 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
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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 76/2007-ODP – Nakup in
montaža opreme za prevzem sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Nova Gorica, Celje,
Maribor.
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. B27.
Glavni kraj izvedbe: Nova Gorica, Celje,
Maribor.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
skladno z določili razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.20.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Dobava in montaža siren ter dobava in postavitev alarmne centrale
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.20.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža DMR repetitorjev ter dobava in montaža sija radijske
vstopne točke v RECO
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.62.20.00-2.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z določili razpisne dokumentacije.
II.2.2) 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 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 določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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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. ocena ponudnika
2. cena in garancija

Ponderiranje

0-250
0-750

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki bo zbral največ točk
pri točkovanju ponudnikov opreme – socialni vidik.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 76/2007ODP.
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:
30. 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: 30. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pisnimi pooblastili, da lahko sodelujejo na odpiranju ponudb v imenu ponudnika (priložen
obrazec v razpisni dokumentaciji).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja (ZRPJN – UPB3), Ur. l. RS, št.
95/05, 78/06.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 2/07
Ob-9962/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Javni zdravstveni zavod, Splošna bolnišnica Brežice, v roke: Rok Škvarč, dipl. ekon.,
Černelčva cesta 15, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/46-68-100, faks 07/46-68-110, elektronska pošta: rok.skvarc@sb-brezice.si,
internetni naslov: http://www.sb-brezice.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: zdravila.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
dobava zdravil.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe: Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 17, Lekarna, 8250 Brežice.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
II.1.9) Razdelitev na sklope: da.
Ponudbe se lahko predložijo za: en
sklop, več sklopov, vse sklope.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: okvirne
letne količine. Razvidno iz razpisne dokumentacije.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 12 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, oziroma lastna bianco
menica v primeru da je pogodbena vrednost
pod 40.000 EUR z DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: rok
plačila 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pravni akt.
III.2.1) Podatki v zvezi z osebnim statusom gradbenika, dobavitelja blaga ali ponudnika storitev ter podatki in formalnosti,
ki so potrebni za vrednotenje minimalnih
zahtevanih ekonomskih, finančnih in tehničnih sposobnosti: ponudnik mora podati
ustrezne izjave, ki so določene v razpisni
dokumentaciji.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
Ponudnik mora predložiti izjave v skladu
z določili razpisne dokumentacije:
– da ima veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega naročila;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega
zakona dovoljenje potrebno (Dovoljenje za
promet z zdravili);
– da ponudnik ni storil dejanj iz prvega
odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON-1/P
ali drug uraden dokument (ustreznega državnega organa kateremu ponudnik poroča
ali poslovne banke, ali poslovnega poročila
ipd) iz katerega so razvidni verodostojni podatki in kazalniki za leto 2005 (zadnji veljavni podatki) oziroma je razviden indeks
gospodarnosti poslovanja v 2005.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
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– izjava ponudnika, da sprejema razpisne pogoje;
– izjava ponudnika,da so vsi podatki resnični in ni dal zavajajočih podatkov v zvezi
z izpolnjevanjem pogojev za izvedbo javnega naročila;
– izjava ponudnika, da nudi 60-dnevni
plačilni rok;
– izjava ponudnika, da zagotavlja izpolnjevanje vseh karakteristik in tehničnih pogojev, ki so navedeni v zahtevani tehnični
specifikaciji – obrazcu predračuna, (Izjava
dobavitelja pod materialno in odškodninsko
odgovornostjo, da ponujena blago izpolnjuje
karakteristike oziroma minimalne zahteve
navedene v razpisni dokumentaciji in predpisih, ki urejajo promet z zdravili);
– izjava ponudnika, da zagotavlja 3dnevni odzivni čas za dobavo blaga, ter
da ima zagotovljen strokovno usposobljen
kader, ustrezna skladišča in prevozna ter
druga tehnična sredstva v skladu s predpisi o prometu z zdravili na debelo, in ki mu
omogočajo izpolnitev prevzetih obveznosti
po tem javnem naročilu;
– izjava ponudnika, da v nujnih primerih
zagotavlja odzivni čas štiri ure za dobavo
blaga;
– izjava ponudnika, da ni v postopkih in
ni storil dejanj in ni kršil obveznosti, ki jih
določa tretji odstavek 42. člena ZJN-2 in je
seznanjeni s tem, da ga bo naročnik izločil
iz postopka oddaje naročila, če bo ugotovil
take kršitve;
– izjava ponudnika, da zagotavlja dostavo blaga fco. razloženo skladišče naročnika
(lekarna);
– izjava ponudnika, da bo rok uporabe
dobavljenega blaga še najmanj 6 mesecev
od dneva dobave, kolikor se naročnik ne
strinja s krajšim rokom uporabe;
– izjava ponudnika, da zagotavlja zahtevane okvirne letne količine blaga.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 2/07-3 JNb.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 16. 5. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 9.
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: 60 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče
pri odpiranju ponudb: odpiranje ponudb je
javno. Pripombe na zapisnik na odpiranju
ponudb bodo lahko podali le zakoniti predstavniki ponudnikov in tisti, ki bodo predložili
pisno pooblastilo.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 17. 5. 2007
ob 9.15; SB Brežice, Černelčeva 15, sejna
soba, pritličje.
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.4) Dodatne informacije:
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na spletni strani naročnika
http://www.sb-brezice.si (http://www.sb-brezice.si/news/news_item.asp?NewsID=64).
Kolikor ponudnik razpisno dokumentacijo

Ob-9317/07
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: daljinska kolesarska povezava MMP
Šentilj–Koper, priključek Slavček, odsek Drenov Grič–Sinja Gorica, km 9.490-10.797.
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:
daljinska kolesarska povezava MMP Šentilj–Koper, priključek Slavček, odsek Drenov Grič–Sinja Gorica, km 9.490-10.797.
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: daljinska kolesarska povezava MMP Šentilj–Koper, priključek Slavček, odsek Drenov Grič–
Sinja Gorica, km 9.490-10.797.
Ocenjena vrednost brez DDV: 355.833,33
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija 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

prevzame na spletni strani naročnika, mora
k ponudbi priložiti tudi zgoščenko (CD) z izpolnjenim predračunom. Ponudniki, ki bodo
razpisno dokumentacijo prevzeli osebno ali
po pošti, bodo zgoščenko (CD) z obrazcem
predračuna prejeli ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
V primeru, da se po analizi ponudb ugotovi, da dve pravilni ali več pravilnih ponudb
vsebuje enako vrednost sklopa, naročnik
izvede javna pogajanja med ponudniki. Izbran je ponudnik, ki v pogajanjih ponudi
(zagotovi) višji popust za ta sklop.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 26. 3. 2007.
Javni zdravstveni zavod,
Splošna bolnišnica Brežice

Gradnje
Št. 430-61/2007
Ob-9899/07
Sprememba
Naročnik Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, posreduje
spremembo za javno naročilo gradenj za
»Izvedbo gradbeno obrtniških in instalacijskih del na prenovi objekta Kadetnice v
Mariboru« z oznako MORS-3/2007-ODP,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 11 z dne
9. 2. 2007, in v Uradnem listu EU št. S27,
dne 8. 2. 2007.
Javno odpiranje ponudb bo dne 11. 4.
2007 ob 9.30 v prostorih Ministrstva za
obrambo, Sektorja za gospodarjenje z nepremičninami, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana (sejna soba) – glej točko IV.3.2) objave.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 3. 4.
2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 089/2007

Ob-9468/07
Popravek
V javnem razpisu za »Izgradnjo zdravstvene postaje z lekarno, knjižnico in lokali«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7579/07, se popravi prva alinea točke III.2.2) in se pravilno
glasi:
Revidirani izkazi poslovnih izidov za
poslovna leta 2003, 2004 in 2005; kolikor
ponudnik ni zavezanec za revizijo, predloži izkaz poslovnih izidov za poslovna leta
2003, 2004 in 2005, skupaj z izjavo, dano
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
da ni zavezanec za revizijo.
Občina Ig
Št. 430-04/2007-009
Ob-9637/07
Popravek
V obvestilu o javnem naročilu za oddajo
gradnje po odprtem postopku »Izvedba komunalne infrastrukture za občinski lokacijski
načrt ŠS 14/1-1 Vodice – del (Pod cerkvijo)«, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26
z dne 23. 3. 2007, Ob-7587/07, se razdelek
IV.2.1) Merila za oddajo, pravilno glasi:
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. ugodnosti ponudnikov

Ponderiranje

70
15
15
Občina Vodice

Stran

Stran
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dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
Izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
21. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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: 22. 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.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-9318/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija plazu »Škale« na cesti
R3-696/7912 Velenje–Škale v km 6,165.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
7912 cesta R3-696 Velenje–Škale.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija plazu »Škale« na cesti R3-696/7912
Velenje–Škale v km 6,165.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112500.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija plazu »Škale« na cesti R3-696/7912
Velenje–Škale v km 6,165.
Ocenjena vrednost brez DDV: 240.639,17
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
270 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.
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:
21. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 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
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ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 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:
27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-9319/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija inundacije v Sinji Gorici
R2-409/0300 v km 11,420.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0300 cesta R2-409 Brezovica-Vrhnika-409.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija inundacije v Sinji Gorici
R2-409/0300 v km 11,420.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112500.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: sanacija inundacije v Sinji gorici R2-409/0300 v
km 11,420.
Ocenjena vrednost brez DDV: 250.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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.
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:
21. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 22. 5. 2007 do 11.
ure.
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Ob-9320/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija mostu čez Savo v
Krajah na RT-908/1383 v km 0,030.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odseki
383 RT-908 Mojstrana-vrata.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah
na RT-908/1383 v km 0,030.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45221111.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rekonstrukcija mostu čez Savo v Krajah na
RT-908/1383 v km 0,030.
Ocenjena vrednost brez DDV: 350.000
EUR
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: Republika Slovenija – Ministrstvo za promet
– Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000
Ljubljana, soba 320/III.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPR0708.
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.
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:
22. 5. 2007 do 8. ure.
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 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:
27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-9321/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo za
promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19,
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: OBNO G1-1/0246 Maribor (Ptujska
cesta): gradbena dela 1. etapa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0246 cesta G1-1MB (Tržaška c.)–Miklavž.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
OBNO G1-1/0246 Maribor (Ptujska cesta):
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: OBNO
G1-1/0246 Maribor (Ptujska cesta): gradbena dela 1. etapa.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
1,141.666,67 EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 240 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).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji),
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
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Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
22. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 5.
2007 ob 10. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Alojzij Štraus, Franci Škerlj,
tel. +386/1/471-26-01, +386/1/471-21-86
ali 031/357-505, +386/1/471-17-99
ali
041/622-650, faks +386/1/471-16-37.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dopolnilni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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: GOI vzdrževanje stanovanj v lasti
MO po Republiki Sloveniji po sklopih.
III.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
– sklop A – Severna Primorska,
– sklop B – Vzhodna Štajerska, Pomurje,
– sklop C – Zahodna Štajerska, Koroška,
– sklop D – Ljubljana, Gorenjska, Kočevska, Ljubljana z okolico,
– sklop E – Dolenjska, Bela Krajina,
– sklop F – Južna Primorska, Notranjska.
III.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo obsega »GOI vzdrževanje
stanovanj v lasti MO po Republiki Sloveniji po sklopih«, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«, katera
obsegajo: odpravo poškodb in okvar v stanovanjih in vgrajeni infrastrukturi, manjša
vzdrževalna dela, preventivne posege, servisna dela, itd. in
– »Interventni posegi«, kateri obsegajo:
odpravljanje nenadnih napak in poškodb v
stanovanjih in vgrajeni infrastrukturi, odpravo posledic morebitne poplave, nujno zamenjavo obrabljenih in pokvarjenih elementov,
popravilo elektro naprav zaradi nenadnih
okvar, ostale nujne intervencije, itd. Izvajalec mora priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela, v določenem interventnem času
z ustreznimi delavci in opremo.
III.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): ne.
III.1.8) Razdelitev na sklope: da.
1) Kratek opis:
»GOI vzdrževanje stanovanj v lasti MO
po Republiki Sloveniji po sklopih«, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«, katera
obsegajo: odpravo poškodb in okvar v stanovanjih in vgrajeni infrastrukturi, manjša
vzdrževalna dela, preventivne posege, servisna dela, itd. in
– »Interventni posegi«, kateri obsegajo:
odpravljanje nenadnih napak in poškodb v
stanovanjih in vgrajeni infrastrukturi, odpravo posledic morebitne poplave, nujno zamenjavo obrabljenih in pokvarjenih elementov,
popravilo elektro naprav zaradi nenadnih
okvar, ostale nujne intervencije, itd. Izvaja-

Št. 51/07
Ob-9639/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315
Velike Lašče, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Veronika Vasič, tel. 01/781-03-67, v
roke: Veronika Vasič, e-pošta: občina.velikelasce@siol.net, faks 01/781-03-65.
Internetni naslov naročnika: www.velikelasce.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: iPROJEKT,
d.o.o., Kajuhova ulica 32B, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Franek
Banovec, v roke: Franek Banovec, e-pošta: franek.banovec@iprojekt.si, internetni
naslov: www.iprojekt.si
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): iPROJEKT,
d.o.o., Kajuhova ulica 32B, 1000 Ljub
ljana,
Slovenija,
kontaktna(-e)
točka(-e): Franek Banovec, tel. 01/520-58-56,
v roke: Franek Banovec, e-pošta: franek.banovec@iprojekt.si, faks 01/520-58-62,
internetni naslov: www.iprojekt.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče s telovadnico – razširitev in preureditev
telovadnice in nadzidava veznega dela OŠ
Primoža Trubarja Velike Lašče.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Velike
Lašče, Šolska ulica 11, 1315 Velike Lašče.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
razširitev in preureditev telovadnice in
nadzidava veznega dela šole – izvedba
gradbenih, obrtniških in inštalacijskih
del.

II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45220000.
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:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih del,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: financiranje v letu 2007 in 2008
po terminskem planu plačil.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON-1, BON-2, bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del, bančna garancija
za odpravo napak v garancijski dobi.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zakonom ZNJ-2, 42. člen oziroma v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko
plačilo na račun podjetja iPROJEKT,
d.o.o., Ljubljana, Kajuhova 32B, št. TRR:
02923-0052052190.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje:: 10. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 12.30; Občina Velike Lašče, Levstikov trg 1, 1315 Velike Lašče – tajništvo
občine.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Občina Velike Lašče
Št. 430-155/2007-2
Ob-9655/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike
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lec mora priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela, v določenem interventnem času
z ustreznimi delavci in opremo.
3) Količina ali obseg:
– sklop A – Severna Primorska; ca. 109
stanovanj,
– sklop B – Vzhodna Štajerska, Pomurje;
ca. 280 stanovanj,
– sklop C – Zahodna Štajerska, Koroška;
ca. 92 stanovanj,
– sklop D – Ljubljana, Gorenjska, Kočevska, Ljubljana z okolico; ca. 663 stanovanj,
– sklop E – Dolenjska, Bela Krajina; ca.
242 stanovanj,
– sklop F – Južna Primorska, Notranjska;
ca. 322 stanovanj.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek od
dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12.
2009.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
III.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
»GOI vzdrževanje stanovanj v lasti MO
po Republiki Sloveniji po sklopih«, in sicer:
– »Tekoča vzdrževalna dela«, katera
obsegajo: odpravo poškodb in okvar v stanovanjih in vgrajeni infrastrukturi, manjša
vzdrževalna dela, preventivne posege, servisna dela, itd. in
– »Interventni posegi«, kateri obsegajo:
odpravljanje nenadnih napak in poškodb v
stanovanjih in vgrajeni infrastrukturi, odpravo posledic morebitne poplave, nujno zamenjavo obrabljenih in pokvarjenih elementov,
popravilo elektro naprav zaradi nenadnih
okvar, ostale nujne intervencije, itd. Izvajalec mora priti na lokacijo, kjer je potrebno izvajati dela, v določenem interventnem času
z ustreznimi delavci in opremo.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek od dneva uvedbe v delo, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.10) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
15.000 EUR (ne glede na število »sklopov«
za katere je ponudnik dal ponudbo),
– izjava banke o izdaji bančne garancije
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
v višini 15.000 EUR za vsak posamezni
»sklop«.
III.1.11) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.13) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 – za fizične osebe,
– pooblastilo za pridobitev potrdila iz kazenske evidence – za pravne osebe,
– izjavo ponudnika (priloga št. 6 razpisne
dokumentacije).
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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 pooblastilom,
– kopija zavarovalne police o zavarovanju odgovornosti za škodo, ki bi utegnila
nastati investitorju in tretjim osebam.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
– izpolnjena referenčna lista z izjavami
naročnikov, v skladu z zahtevami iz razpisne
dokumentacije,
– izpolnjena izjava pod kazensko in materialno odgovornostjo s strani izdajatelja
referenčne izjave.
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.
– spodaj navedena merila:
Merila

– za vsak »sklop«

1. obrtniška dela
2. gradbena dela
3. instalaterska dela

Ponderiranje
40 točk
30 točk
30 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS-101/2007ODP.
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:
osebni dvig od dneva objave s pooblastilom
o zastopanju ponudnika vsak delovnik med
9. in 12. uro do 21. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 13. 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:
30. 3. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-9658/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63,
8210 Trebnje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Majda Ivanov, tel. +386/7/346-21-30,
v roke: Majda Ivanov, e-pošta: dso_trebnje@siol.net, faks +386/7/462-151.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: LIZinženiring, d.d., Vurnikova 2, SI-1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Janez
Puš, tel. +386/3/133-18-62 v roke: Janez
Puš, e-pošta: janez.pus@liz-inzeniring.si,
faks +386/1/234-40-50.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): LIZ inženiring,d.d., Vurnikova 2,
SI-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Janez Puš, tel. +386/3/133-18-62,
v roke: Janez Puš, e-pošta: janez.pus@lizinzeniring.si, faks +386/1/234-40-50.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Dom starejših občanov Trebnje, Stari trg 63, SI-8210 Trebnje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Majda Ivanov,
tel. +386/7/346-21-130, v roke: Majda Ivanov, e-pošta:dso_trebnje@siol.net, faks
+386/7/346-21-51.
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.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prizidek k domu starejših občanov
Trebnje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Stari
trg 63 Trebnje.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena, obrtniška, strojno inštalacijska, elektro inštalacijska dela ter zunanja
ureditev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
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, obrtniška, stojno inštalacijska, elektro
inštalacijska dela ter zunanja ureditev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,100.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 31. 5. 2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 10%
pogodbene vrednosti,
– originalna izjava banke oziroma zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih del 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: izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami
do višine 90% vrednosti pogodbenih del in
z končno obračunsko situacijo za celoten
obseg izvršenih del. Naročnik bo pogodbena dela plačeval v skladu z navodilom o
izvrševanju proračuna z zamikom 60 dni od
uradnega prejetja situacij.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: skenitev 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:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema po ponudbi. Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanja
v zvezi:
– hudodelskim združevanjem,
– podkupovanjem,
– goljufijo za poslovno goljufijo in
– pranjem denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar z njegovimi
posli iz drugih razlogov upravlja sodišče, je
opustil poslovno dejavnost ali je katerem
koli podobnem položaju.
Zoper ponudnika ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
Ponudnik ni bil kaznovan za dejanja v
vezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Ponudnik ima poravnane prispevke za
socialno varnost v skladu s predpisi države
v kateri ima sedež.
Ponudnik ima poravnane davke v skladu
s predpisi države v kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi,
– na dan pred sestavitvijo dokazila ni
imel prispelih neporavnanih obveznosti,
– prihodki v letu 2005 in 2006 (ločeno za
vsako leto) so bill najman za 50% večji od
ponudbene vrednosti za izvedbo naročila
po tem razpisu,
– da ima v celoti poravnane vse svoje
zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopu iz predhodnih postopkov javnega naročanja.
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:

Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Lilijana
Gačnik, tel. 01/580-55-85, v roke: Lilijana
Gačnik, e-pošta: lilijana.gacnik@fu.uni-lj.si,
faks 01/580-55-21.
Internetni naslov naročnika: www.fu.unilj.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Iprojekt, d.o.o., Kajuhova ulica 32B, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Franek Banovec, tel. 01/520-58-56,
v roke: Franek Banovec, e-pošta: franek.banovec@iprojekt.si, faks 01/520-58-62,
internetni naslov: www.iprojekt.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:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadvišanje objekta Fakultete za
upravo v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nadvišanje obstoječega objekta za eno
etažo – izvedba gradbenih, obrtniških in
inštalacijskih del.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45220000.
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:
5 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih del,
bančna garancija za odpravo napak v garancijski dobi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: financiranje v letu 2007 in 2008
po terminskem planu plačil.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: SKL
BON-1, BON-2, bančna garancija za resnost ponudbe, bančna garancija za dobro
izvedbo pogodbenih del, bančna garancija
za odpravo napak v garancijski dobi.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:

Ponudnik ima ustrezne reference s področja gradnje objektov v zadnjih 3 letih, kar
je dokazal s potrdili naročnikov, in sicer:
– zgradil vsaj 2 objekta visokih gradenj v
vrednosti min. 1,4 mio EUR (brez DDV) za
posamezni objekt,
– predvideni odgovorni vodja del ima
ustrezne reference kar je dokazal s potrdili
naročnika, in sicer je bil v zadnjih 3 letih
odg. vodja del na vsaj 2 objektih, kjer je
izvajal dela v vrednosti min. 1,4 mio EUR
(brez z DDV).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4300-01/2007.
IV.3.2) Prejsnje 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:
30. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun 19100-0010023743 Deželna banka
Slovenije pred dvigom razpisne dokumentacije. Razpisno dokumentacijo je mogoče
dvigniti na LIZ inženiring, d.d. Vurnikova 2,
Ljubljana, (Majda Krampelj) ob predložitvi
dokazila o plačilu stroškov za razpisno dokumentacijo.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 12. uri, Dom starejših občanov
Trebnje, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritozbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http:/www.sigov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 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.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Dom starejših občanov Trebnje
Št. 60000-7/2006
Ob-9669/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Fakulteta za
upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,

Stran

Stran

2382 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zakonom ZJN-2, 42. člen oziroma v
skladu z razpisno dokumentacijo.
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:
30. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 200 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko plačilo
na račun Univerze v Ljubljani, Fakulteta za
upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000 Ljubljana,
št. TRR: 01100-6030706440.
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:
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: 9. 5.
2007 ob 12.30; Univerza v Ljubljani, Fakulteta za upravo, Gosarjeva ulica 5, 1000
Ljubljana – tajništvo dekanata.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani,
Fakulteta za upravo
Ob-9712/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386(0)1/478-40-00, v roke: Ervin Vivoda, e-pošta: ervin.vivoda@gov.si, faks
+386(0)1/478-40-52.
Internetni
naslov
naročnika:
www.arso.gov.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke:
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v
roke: Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si,
faks 00386(0)590-75-609, internetni naslov:
http://www.praetor.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– okolje.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba nujnih del za ustalitev in
preprečitev širjenja plazu ter vzdrževanje
izvedenih ukrepov na vplivnih območjih plazov velikega obsega.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 6.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: obseg: med
5,000.000 EUR in 8,000.000 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo obsega izvedbo posameznih del za ustalitev in preprečitev širjenja plazu med izvajanjem ukrepov oziroma nujnih vzdrževalnih del že izvedenih
ukrepov. Naročnik bo med kandidati, s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, skladno
z določili okvirnega sporazuma glede na
potrebe izvajal konkretna povpraševanja za
izvedbo v rokih, ki mu bodo glede na naravo naročila omogočila uspešno realizacijo
projektov, ter na podlagi povpraševanja in
določil okvirnega sporazuma z vsakokratnim
najugodnejšim izvajalcem sklepal pogodbo
za izvedbo konkretnega naročila. Glede na
naravo posla pa obseg, količina in vrsta del
vnaprej niso znani, zaradi česar je naročnik
tudi izbral to vrsto postopka.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45112500, dodatni predmet(-i): 90122124,
45111230, 45111240, 45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot bo določeno po posamezni pogodbi za vsak konkreten posel
na podlagi okvirnega sporazuma. Če ne bo
drugače določeno, se predvideva mesečni obračun za nazaj po situacijah z rokom
plačila 60. dan po prejemu posamezne situacije in fakture.
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.
13. Kandidat mora imeti registrirano tudi
dejavnosti geodetskih storitev in priglašeno
na Geodetski upravi RS.
15. Ponudniku glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati poslov z državno upravo.

Ad 1.) Posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja, ki ga bo na morebitno naknadno zahtevo naročnika predložil.
Ad 13.) Kandidat s podpisom obrazca
A-8 Podpis potrdi izpolnjevanje tega pogoja.
Ad 15.) Posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da mu glede na predpise o preprečevanju korupcije ni prepovedano sklepati
poslov z državno upravo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Ad 2.) posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Kandidat mora biti sposoben organizirati izvedbo posameznih del v roku 48 ur od
poziva naročnika.
4. Kandidat mora razpolagati z najmanj
8 bagri goseničarji nad 20 ton za izkop,
premet in nakladanje, od tega najmanj 2 z
dosegom ročice za izklop nad 8 m.
5. Kandidat mora razpolagati s transportnimi sredstvi za dovoz kamnitega materiala
in filtrov in odvoz viškov plazine, in sicer:
– najmanj 6 kamionov s pogonom na
vsaj dveh oseh z nosilnostjo najmanj 8 ton
za prevoz židkega materiala,
– vsaj 1 transportno sredstvo goseničar
za transport materiala pri velikih naklonih
in majhni nosilnosti tal (po plazljivem območju).
6. Kandidat mora razpolagati z razpornimi kovinskimi opaži za delo v plazljivem materialu za izvedbo drenaž nad 3 m globine
za najmanj 24 tekočih metrov dolžine.
7. Kandidat mora razpolagati tudi z ostalo mehanizacijo, ki je potrebna za nemoteno
izvedbo del – najmanj dva buldožerja nad
20 ton.
8. Kandidat mora imeti na razpolago najmanj štiri črpalke za črpanje kalne vode,
kapacitete minimalno 300 l/min/kos.
9. Kandidat mora razpolagati z vrtalno
garnituro za izvedbo AB pilotov večjega premera (nad fi 80cm) – in mora biti sposoben
izvesti sidrane podporne konstrukcije.
10. Kandidat mora biti sposoben organizirati delo v podaljšanem času ali pa tudi v
več delovnih izmenah, kolikor to pogojujejo
razmere na plazu, kar dokazuje s 100 redno
zaposlenimi delavci za nedoločen čas (v
primeru partnerske ponudbe se število zahtevanih kadrov izračuna na naslednji način:
v primeru dveh partnerjev je zahtevanih 120
redno zaposlenih delavcev, v primeru treh
partnerjev 135 redno zaposlenih delavcev,
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štirih ali več pa skupaj 150 redno zaposlenih
delavcev).
11. Kandidat mora zagotoviti ustrezne
strokovne kadre, in sicer stalno prisotnost
enega delovodje, vodjo gradbišča (koordinatorja z vsaj srednješolsko izobrazbo:
– gradbeni tehnik) in odgovornega vodjo
del, ki mora biti pooblaščeni inženir vpisan v
imenik IZS – univerzitetni diplomirani inženir
gradbeništva.
12. Kandidat mora imeti geodetsko službo z zaposlenim najmanj 1 univ.dipl.inž. geodezije za nedoločen čas.
14. Kandidat je v zadnjih petih letih uspešno izvajal dela pri preprečitvi širjenja plazov:
– na vsaj 5 objektih;
– vrednost vsaj 1 izvedbe del iz prve
alineje je bila večja od 400.000 €, pri čemer je bilo potrebno dela izvesti v roku 3
mesecev;
– vsaj 2 stabilizacijska AB vodnjaka –
moznika premera 4m ali več, globine 10
m ali več;
– vsaj 1 vodnogospodarsko ureditev v
obsegu vsaj 400.000 €;
(v primeru partnerske ponudbe se število
zahtevanih referenc izračuna na naslednji
način: v primeru dveh partnerjev so zahtevane reference iz prve alineje na vsaj 6
objektih, v primeru treh ali več partnerjev pa
reference na vsaj 7 objektih, ne glede na to
kateri partner(-ji) so izvedli posel (v primeru
dveh ali več partnerjev so zahtevane reference iz tretje alineje vsaj trije stabilizacijski
AB vodnjaki – mozniki premera 4 m ali več,
globine 10 m ali več) – partnerji morajo
skupno zadostiti navedenim referenčnim
pogojem; kjer je zahtevana minimalna vrednost referenc se več manjših poslov ne
sešteva);
Ad 3.) kandidat s podpisom obrazca A-8
Podpis ponudbe potrdi izpolnjevanje pogoja.
ad 4,9.) Za vso zahtevano mehanizacijo prijavitelj izkaže lastništvo tako, da predloži potrjen izvleček iz seznama osnovnih sredstev,
oziroma dokaže drugo obliko razpolaganja
z navedeno mehanizacijo in delovnimi sredstvi za obdobje usposobljenosti z ustreznim
potrdilom o posesti, oziroma razpolaganju
(npr. najemna pogodba, leasing pogodba
ali drugo dokazilo, ki izkazuje neposredno
posest); in razvidno iz: izpolnjenega obrazca A-11 Kapacitete pod zaporedno številko
2 Ključna oprema za vsako od zahtevane
opreme.
Ad 10.) Kandidat s podpisom obrazca
A-8 Podpis ponudbe potrdi izpolnjevanje
pogoja.
Ad 11. in 12.) Izpolnjen obrazec A-11 Kapacitete pod zaporedno številko 1 Kadri za
oba kadra; dokazilo – kopija potrdila/dokazila o vpisu v imenik IZS za pogoj 11;
dokazilo – kopijo dokazila o srednješolski
izobrazbi gradbeni tehnik za vodjo gradbišča (kopijo srednješolskega spričevala zadnjega letnika, diplome ali kopijo relevantne
strani delovne knjižice, iz katere je razvidna
izobrazba);
dokazilo – kopijo diplome za odgovornega vodjo del (univerzitetni diplomirani inženir
gradbeništva ali kopijo relevantne strani delovne knjižice, iz katere je razvidna izobrazba); dokazilo o izobrazbi – kopijo diplome
za univ. dipl. inž. geodezije (univerzitetni
diplomirani inženir geodezije ali kopijo relevantne strani delovne knjižice, iz katere je
razvidna izobrazba).

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija Republike Slovenije za okolje

Ad 14.) Navedba referenc v zahtevanem
času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu
A-4 Prijava.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 6.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Če bo kandidatov, ki bodo izpolnjevali
razpisane pogoje, več kot 6, bo naročnik
šest kandidatov, s katerimi bo sklenil okvirne sporazume, izbral po dodatnem kriteriju:
večje število referenc iz točke 8.1.14, alineja
2. Pogoj bo razviden iz navedbe referenc v
zahtevanem času, obsegu, načinu in količini, v obrazcu A-4 Prijava, ki ga na tem
mestu ni potrebno ponovno priložiti. Izbran
bo kandidat z največjim številom referenc iz
pogoja 8.1.14, alineja 2, nato drugi z naslednjim nižjim številom referenc in tako dalje.
Če bosta dva ali več kandidatov na podlagi
tega merila enakih, bo podredno upoštevano večje število referenc iz točke 8.1.14,
alineja 4, če tudi tako ne bo mogoče izbrati,
pa bo podredno upoštevano še večje število referenc iz točke 8.1.14, alineja 3. Če po
vrstnem redu od največjega števila referenc
navzdol tudi tako ne bo mogoče izbrati šest
kandidatov, bo naročnik sklenil okvirni sporazum z vsemi kandidati, ki bodo izpolnjevali
enako število referenčnih pogojev.
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: 43001-1/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 061 – 074628 z dne 28. 3. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
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.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve o priznanju sposobnosti.
Vl.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, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/.
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva ulica
5, SI-2000 Maribor, Slovenija, v roke: Dejan
Šabeder, tel. +386/2/234-14-79, e-pošta: dejan.sabeder@azp.si, faks +386/2/234-14-53.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.azp.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: promet.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nadvoz Lipa v Štorah.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RS
– Celje in Štore.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Načrtovana je izvedba deviacije ceste
G 2-107, nadvoza regionalne ceste na Lipo
in novega nadomestnega križišča glavna
cesta G 2-107 – regionalna cesta na Lipo,
in sicer ca. 175 m zahodno od obstoječega
križišča.
Nadvoz bo zgrajen čez obstoječo glavno cesto G 2-107 (Celje–Rogaška Slatina),
čez dvotirno elektrificirano železniško progo
Maribor–Celje, čez industrijske tire nekdanje
železarne Štore, današnje Štore Steel (5 industrijskih tirov), čez Voglajno, čez toplovod
in čez obstoječo regionalno cesto. Predvidena skupna dolžina nadvoza, merjeno med
dilatacijama na krajnih opornikih, je L = 188
m, skupna dolžina nadvoza vključno s krilnimi zidovi znaša ca. 215 m, širina nadvoza
pa ca. 10 m. Na nadvozu bo vozišče, ki bo
širine 6 m med robniki, desni hodnik in levi
hodnik za pešce, širine 1,6 m vsak ter obojestranski prostor za ograjo, vsak širine 0,25
m. Cestni nasipi ne bodo presegali višine 4
m do 5 m. Prekladna konstrukcija bo izvedena kot kontinuirana plošča preko sedmih
polj iz prednapetega betona ter armirani z
armaturo.
Izvajalec na podlagi projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) sam izdela projekt za izvedbo (PZI) na način, da
bo nadvoz gradil tako, da bosta železniški
in cestni promet motena v najmanjši meri.
Za regionalno cesto na levem bregu Voglajne bo promet preusmerjen na začasni
obvoz. Vse uvrtane Benotto pilote se lahko
izdeluje brez poseganja v železniški promet,
pod pogojem, da je predhodno prestavljen
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diagonalni industrijski tir in s tem pridobljen
prostor za vmesni steber nadvoza. Med
opaženjem prekladne konstrukcije nad elektrificirano progo bo iz varnostnih razlogov
potrebno odklopiti električno vozno mrežo
v območju objekta. V tem območju bodo
vlaki vozili z »zaletom«, oziroma z dizelsko vleko. Gradnja opornikov in vmesnih
stebrov predvidoma ne bo ovirala železniškega prometa. Potrebni bodo le poostreni
varnostni ukrepi na gradbišču (zaščitni odri
in mreže) in eventualno občasno prilagojen
režim vožnje vlakov skozi gradbišče, kolikor
bo to možno.
Vsa dela pri gradnji objekta bodo potekala po splošno znanih, ustaljenih postopkih
v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje,
stroke in pristojnih strokovnih služb investitorja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
deviacije ceste G 2-107, nadvoza regionalne ceste na Lipo in novega nadomestnega
križišča glavna cesta G 2-107 – regionalna cesta na Lipo, vključno z izdelavo vse
potrebne projektne (PZI) in tehnične dokumentacije.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,700.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5.2 Trajanje v mesecih: rok za zaključek
del je 10 mesecev po uvedbi v delo za vsa
razpisana dela, pod pogojem, da bo dopolnilno gradbeno dovoljenje pridobljeno do
1. 9. 2007. V primeru, da se rok za dopolnilno gradbeno dovoljenje podaljša, se za isti
rok podaljša rok za zaključek del.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija za resnost ponudbe mora biti
v višini 300.000 EUR. Garancija za resnost
ponudbe mora veljati najmanj 120 dni od
roka za oddajo ponudb.
Garancija za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), mora
izbrani ponudnik predložiti naročniku v roku
10 dni po sklenitvi pogodbe. Garancija za
dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora
veljati najmanj do podpisa končnega obračuna in predložitve bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku. Garancija
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti
služi tudi za poplačilo potrjenih obveznosti
ponudnika do podizvajalcev.
Garancijo za odpravo napak v garancijski dobi bo izbrani ponudnik predložil
ob opravljeni primopredaji in sicer v višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV). Ta
garancija mora veljati še najmanj 30 dni
po poteku garancijskega roka, ki je določen v pogodbi.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Do 90% pogodbene vrednosti na osnovi
s strani naročnika potrjenih začasnih (mesečnih) situacij.
Preostalih 10% (zadržani znesek) na
osnovi končne situacije, po primopredaji izvršenih del ter končnem obračunu.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: ponudbo lahko predloži
skupina ponudnikov, ki je lahko formirana
kot konzorcij. V ponudbi mora biti priložen
pravni akt o obveznostih in odgovornostih
članov konzorcija.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Osnovna sposobnost ponudnika (42.
člen ZJN-2)
Naročnik bo izločil iz postopka javnega
naročanja vsakega kandidata ali ponudnika,
če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno
obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06, v nadaljnjem besedilu: Kazenski zakonik):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik mora zagotoviti, da zoper njega ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek,
prav tako, da z njegovimi posli iz katerih
drugih razlogov ne upravlja sodišče in da ni
opustil dejavnosti. Zahtevano velja tudi za
partnerje v skupnem nastopu.
Ponudnik ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle obveznosti do vseh
podizvajalcev iz predhodnih javnih naročil,
prav tako partnerji v skupnem nastopu.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo razpisa ni imel blokiranega transakcijskega računa, prav tako niso imeli blokade na transakcijskih računih partnerji v
skupnem nastopu.
III.2.3) Tehnična in kadrovska sposobnost:
Tehnična sposobnost
Ponudnik mora zagotoviti, da je registriran za izvajanje dejavnosti, ki je predmet
javnega naročila in je kadrovsko in tehnično
usposobljen za izvajanje predmeta javnega
naročila sam oziroma skupaj s partnerji v
skupnem nastopu.
Reference
Ponudnik sam ali skupaj s partnerji mora
dokazati, da je v zadnjih 3 letih pred objavo
razpisa zgradil in zaključil najmanj 3 objekte,
ki so po zahtevnosti in po vrednosti primerljivi z razpisanim. Po zahtevnosti so primerljivi
objekti v cestni in železniški infrastrukturi,
kot so nadvozi, viadukti in pilotne stene. Po
vrednosti so primerljivi objekti v vrednosti
nad 1 mio EUR. Reference morajo biti potrjene s strani naročnikov, razen za objekte,
katerih naročnik je bila AŽP. Izpolnjevanje
pogojev se upošteva kumulativno (vsi partnerji v skupnem nastopu, vključno s podizvajalci, če nastopajo v ponudbi).

Kadrovske zmogljivosti
Ponudnik mora zagotoviti ustrezne strokovnjake iz področja, potrebne za izvedbo javnega naročila, ki izpolnjujejo pogoje
določene v Zakonu o graditvi objektov in
so potrebni za izvedbo javnega naročila,
vendar najmanj:
– 2 strokovnjaka z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja gradbeništva,
– 2 strokovnjaka z najmanj visokošolsko
izobrazbo s področja gradbeništva,
– 1 strokovnjak z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja geodezije,
– 1 strokovnjak z najmanj univerzitetno
izobrazbo s področja geotehnike.
Ponudnik mora predložiti Spisek strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri izvedbi pogodbe ter navedbo njihovih referenc s področja
predmeta javnega naročila.
Zagotovljen mora biti odgovorni projektant, ki izpolnjuje pogoje po 45. členu ZGO-1
– UPB 1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
Zagotovljen mora biti odgovorni vodja
del, ki izpolnjuje pogoje po 77. členu ZGO-1
– UPB 1 (Ur. l. RS, št. 102/04).
Ponudnik mora imeti redno zaposlena
vsaj dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta prisotna pri izvajanju naročila.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o graditvi objektov (Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1 in 14/05) in
Zakon o varnosti v železniškem prometu
(Ur. l. RS, št. 102/04 UPB1) Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 102/04 – UPB1).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
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 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 1.000 EUR.
Dokumentacija se plačuje: na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
0100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 12. uri; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; osebe s pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, SI-2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: azp-info@azp.si, tel. +386/2/231-427,
internetni naslov: http://www.azp.si, faks
+386/2/231-453.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: Zakon o reviziji
postopkov javnega naročanja (ZRPJN-UPB
3, Ur. l. RS, št. 95/05).
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, PP
704, SI-1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/, faks
+386/1/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 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:
29. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Ob-9749/07
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 R2-403/1076 Klančar–
Podlubnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1076 cesta R2-403 Češnjica–Škofja Loka.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev R2-403/1076 Klančar–Podlubnik.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ureditev R2-403/1076 Klančar–Podlubnik.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,050.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice za
resnost ponudbe.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev:
izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih
pogojev).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska 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:
21. 5. 2007 do 8. ure.
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Ob-9750/07
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: modernizacija R2-424/1166 Sevnica–Planina od km 16.600 do km 17.120.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1166 cesta R2-424 Boštanj–Planina.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
modernizacija R2-424/1166 Sevnica–Planina od km 16.600 do km 17.120.
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: modernizacija R2-424/1166 Sevnica–Planina od
km 16.600 do km 17.120.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 5. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali garancija zavarovalnice 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 drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika (brez
podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v višini dvakratne
ponudbene cene (brez DDV). Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih let
znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti
del (brez DDV), ki jih prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran.
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev.)
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
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:
21. 5. 2007 do 9. ure.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 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:
29. 3. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-9767/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tel. 03/81-71-600, v roke:
Bojan Žaberl, e-pošta: obcina@smarje.si,
faks 03/817-16-26.
Internetni
naslov
naročnika:
www.smarje.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: priprava vozišča za asfaltiranje, asfaltiranje, preplastitve s čiščenjem ter izravnave starega asfaltnega vozišča na območju
Občine Šmarje pri Jelšah v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: ceste
na območju Občine Šmarje pri Jelšah.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
– asfaltiranje v sistemu 5 cm BD in
2,5 cm AB (5+2,5) 20.000 m2,
– preplastitev s čiščenjem in prebrizgom v sistemu 3 cm AB 6.500 m2,
– izravnava in krpanje starega asfaltnega vozišča z BD 1690 B 150 ton (50%
ročno in 50% strojno),
– priprava vozišča za asfaltiranje
(stroški gradbenih strojev).
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: isti kot
v točki II.1.5).

II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
1. 6. 2007 do 31. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 9.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v višini 10% pogodbene cene vključno z
DDV. Izbrani ponudnik bo moral predložiti
bančno garancijo ob podpisu pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po mesečnih situacijah, plačilni
rok 60. dan, ZIPRS 0708.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o skupnem nastopanju, ki natančno opredeljuje odgovornost
vseh sodelujočih ponudnikov pri izvedbi naročila. Vsi ponudniki v skupini 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:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema po ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti, goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Letni promet ponudnika (brez podizvajalcev) v letu 2006 enak ali najmanj 400.000
EUR.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran več kot 10 dni
(BON-1, BON-2).
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: izjava o izpolnjevanju poslovno-finančnih pogojev.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– tehnične zmogljivosti – oprema, mehanizacija;
– ponudnik ima lastno mehanizacijo za
vgrajevanje asfaltnih mešanic;
– ponudnik ima lastno asfaltno bazo ali
sklenjeno letno pogodbo s proizvajalcem
asfaltnih mešanic;
– ponudnik ima pridobljen standard o
skladnosti vhodnih materialov;
– kadrovske zmogljivosti.
Ponudnik ima zaposleno najmanj eno
osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega vodjo del
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skladno s 77. členom ZGO UPB1 (Uradni
list RS, št. 47/04 in 14/05 – popravek);
– reference.
Ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel
najmanj 3 dela na izdelavi asfaltnih slojev
na cestah najmanj v višini 167.000 EUR
brez DDV vsak;
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev: izjava
o izpolnjevanju tehničnih in kadrovskih pogojih ter referencah.
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.

III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno in obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): razvidno in obrazloženo
v razpisni dokumentaciji.
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 postopek.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

Merila

Ponderiranje

1. cena
2. ISO standard

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-0003/2007.
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:
5. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do
11. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 12. uri; Občina Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
(sejna soba, II. nadstropje, javno).
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
28. 3. 2007.
Občina Šmarje pri Jelšah

Storitve
Št. 65/07
Ob-9296/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Študentski domovi v
Ljubljani, Cesta 27. aprila 31, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjeta Jazbec, v roke: Marjeta
Jazbec, tel. 01/242-10-05, e-pošta: Marjeta.jazbec@siol.net, faks 01/242-10-10.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot zgoraj.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamično nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot zgoraj.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: enako kot zgoraj.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: storitve čiščenja blokov naročnika.

II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN za storitve čiščenja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 1.
Glavni kraj izvedbe: bloki Študentskih
domov v Ljubljani, na lokacijah: Cesta
27. aprila 31, Ljubljana, Cesta v Mestni log
70, Ljubljana, Cesta v Mestni log 72, Ljubljana, Gerbičeva 59, Ljubljana, Poljanska
26b, Ljubljana, Ilirska 2, Ljubljana, Vilharjeva 13, Ljubljana, Topniška 31, Ljubljana,
Kardeljeva pl. 15, Ljubljana, Kardeljeva pl.
13, Ljubljana, Kardeljeva pl. 13, Ljubljana,
Kardeljeva pl. 12, Ljubljana, Kardeljeva pl.
15, Ljubljana, Poljanska 59, Ljubljana in Litostrojska 55, Ljubljana.
Šifra NUTS: NUTS SIOOE.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: storitve čiščenja v skupni izmeri
75059 m2 (vinas, teraco, vrata, ploščice,
dvigala, steklo, okolica), podrobnejša
specifikacija razvidna iz razpisne dokumentacije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74700000, dodatni predmet(-i): 74722000,
74731000, 74740000, 74743000, 74744000,
74735000, 75750000.
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: čiščenje 29 študentskih blokov s skupno čistilno
površino 75059 m2, in sicer: čiščenje vinas
– 23203 m2, čiščenje teraca – 7117 m2,
čiščenje ploščic – 11758 m2, čiščenje dvigal – 246 m2, čiščenje steklenih površin –
14820 m2, čiščenje okolice blokov – 5000 m2
in občasna intervencijska čiščenja.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora predložiti bianco menico in menično izjavo za resnost ponudbe v višini
3.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno in obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: razvidno in obrazloženo v
razpisni dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da; razvidno in obrazloženo 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: razvidno in obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno in obrazloženo v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): razvidno in obrazloženo
v razpisni dokumentaciji.

Merila

1. cena
2. večje število zaposlenih

Stran

Ponderiranje
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN za storitve čiščenja.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije: 3. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Pogoji in način plačila: ponudniki nakažejo navedeni znesek na naročnikov podračun pri UJP 01100-6030631071, pred
dvigom razpisne dokumentacije pa morajo
naročniku predložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 4. 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: do 15. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 5.
2007 ob 10. uri; Študentski domovi v Ljubljani, C. 27. aprila, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni ponudniki se morajo
izkazati s pooblastilom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Študentski domovi v Ljubljani
Št. 153/07
Ob-9470/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano, Parmova 33,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): martina.jaklic@gov.si, v roke: Martina Jaklič, e-pošta: martina.jaklic@gov.si, tel.
01/434-57-00, faks 01/434-57-17.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mkgp.gov.si/si/organi_v_sestavi/inspektorat_republike_slovenije_za_kmetijstvo_gozdarstvo_in_hrano/.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: določanje ostankov fitofarmacevtskih
sredstev in ostalih kontaminantov v kmetijskih pridelkih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: lokacija ponudnika.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
določanje ostankov fitofarmacevtskih
sredstev in ostalih kontaminantov v kmetijskih pridelkih.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74320000.
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: analiza
210 vzorcev.
Ocenjena vrednost brez DDV: 134.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
8 mesecev od oddaje naročila.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Akreditacija v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025.
– Imnenovanje s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za določanje ostankov pesticidov v kmetijskih
pridelkih.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– seznam razpoložljive tehnične opreme
za izvedbo javnega naročila,
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca storitev.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: Pravilnik o ostankih pesticidov v oziroma na živilih in kmetijskih
pridelkih (Uradni list RS, št. 84/04).
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: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: da.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju: predvideno število
gospodarskih subjektov 2.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
– Akreditacija v skladu z zahtevami standarda SIST EN ISO/IEC 17025.
– Imenovanje s strani Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za določanje ostankov pesticidov v kmetijskih
pridelkih.
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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: 430-60/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 20. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.5) Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatom: 6. 4. 2007.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Znana ponudnika:
– Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska ulica
1, Maribor,
– Kmetijski inštitut Slovenije, Hacquetova 17, Ljubljana.
Pogoji odpiranja ponudb:
1. Odpiranje ponudb je javno.
2. Datum: 25. 4. 2007 ob 10. uri.
3. Kraj: Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano, Parmova 33, Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
29. 3. 2007.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Inšpektorat RS za kmetijstvo,
gozdarstvo in hrano
Ob-9737/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Banka Slovenije, Slovenska 35,
Ljubljana, 1000 Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Adamič Dejan, tel. 471-91-24, epošta: dejan.adamic@bsi.si.
Internetni naslov naročnika: www.bsi.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Dejan Adamič, tel. 471-91-24, e-pošta: razpis.alphasrv2007@bsi.si.
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, vložišče.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000
Ljubljana, Slovenija, 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: triletno vzdrževanje HP ES45 Alpha
strežnikov.

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 07.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
1. Triletno vzdrževanje 5 Alpha strežnikov ES45 na lokaciji naročnika.
2. Triletno vzdrževanje 4 kasetnih knjižnic MSL5026SL 2 SDLT1 DRV na lokaciji
naročnika.
3. Triletna podpora (24/7) za HP
OpenVMS programsko opremo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72514300.
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: 200.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
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. julija 2007.
2. Bančno garancijo 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.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu z razpisno dokumentacijo.
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.
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 mora ustrezno izpolnjevati vse pogoje
iz 41. do 45. člena ZJN-2, navedene v tej
točki; 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,
d) da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
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lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) ponudnik mora imeti status BCS HP
servisni partner za področje Slovenije več
kot dve leti,
b) ponudnik mora biti pooblaščen HP
partner za vzdrževanje ALPHA strežnikov
ter operacijskega sistema OpenVMS. Imeti mora usposobljeno ekipo vzdrževalcev v
Sloveniji za vzdrževanje opreme, ki je predmet javnega razpisa,
c) ponudnik mora razpolagati z najmanj
dvema kvalificiranima strokovnjakoma za
OpenVMS ver. 7.x, zaposlenima za nedoločen čas pri ponudniku v RS,
d) ponudnik mora razpolagati z najmanj enim kvalificiranim strokovnjakom za
OpenVMS ver. 8.x, zaposlenim za nedoločen čas pri ponudniku v RS,
e) ponudnik mora v ponudbi obvezno
podati strokovna priporočila (reference)
s področja izvajanja storitev vzdrževanja
ALPHA strežnikov ter operacijskega sistema OpenVMS, ki jih izkaže z navedbo vsaj
treh veljavnih pogodb sklenjenih z različnimi
naročniki.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNVV 1380/2007.
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. 6. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 5. 6. 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
31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 5. 6.
2007 ob 11. uri, Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali pri javnem odpiranju ponudb, se bodo
morali izkazati s pisnim pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s strani 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.
234-28-00, faks
234-28-40, internetni
naslov: http://www.gov.si/dkom.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: podrobneje v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Banka Slovenije
Ob-9884/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno komunalno podjetje Prodnik
d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale,
Slovenija, tel. 01/72-95-440, v roke: Matej
Kovačič, e-pošta: info@jkp-prodnik.si, faks
01/72-95-450.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: komunalna dejavnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izbor izvajalca za prevzem biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Domžale.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevzem in predelava ločeno zbranih
biorazgradljivih odpadkov iz gospodinjstev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
90120000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ca.
4000 t biorazgradljivih odpadkov letno.
Ocenjena vrednost brez DDV: 217.000
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:
– 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: podrobneje 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:
– izjava, da je registriran pri sodišču ali
drugem organu,
– izjava, da ima potrebno dovoljenje za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila
če je na podlagi posebnega zakona to dovoljenje potrebno,
– izjava, da ni storil dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, Ur. l. RS, št.
128/06.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Merila

Stran

Ponderiranje

1. cena
90
2. oddaljenost lokacije prevzema 10
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR 04/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: cena vključuje
DDV. Poravnati na transakcijski račun družbe št. 18300-0012119440, odprt pri Banki
Domžale d.d.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 10. uri; Domžale, sedež naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Javno komunalno podjetje
Prodnik d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Ob-9299/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, tel. ++386/1/300-98-81, v
roke: Laura Komparič, e-pošta: komerciala@dars.si, faks ++386/1/300-98-78.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava mobilne kovinske ograje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Blago.

Stran

2390 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

Glavni kraj dobave: Avtocestna baza Postojna.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava mobilne kovinske ograje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28820000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 164.160 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.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 000528/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 000528/2006
Naslov: Dobava kovinske mobilne ograje
V.1) Datum oddaje naročila: 25. 1.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Liko
d.d., Liboje, Liboje 26a, 3301 Petrovče,
Slovenija, e-pošta: liko@liko-liboje.si, tel.
03/713-19-06.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 250.375,56 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
164.160 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 3 mesece.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
DARS d.d.

Storitve
Št. 430-418/2006/11
Ob-9765/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa v sestavi Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku za organiziranje letalskih prevozov tujcev in prosilcev za azil, št. 430-418/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 03.
Glavni kraj izvedbe:
Kraj izvedbe storitev je lokacija ponudnika-izvajalca.
Letalske vozovnice bo potrebno dostavljati na naslove: GPU-UUP-Center za tujce,
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Vodnikova 43, Ljubljana, MNZ, Direkrorat
za upravno notranje zadeve, Sektor za azil,
Cesta v gorice 15, Ljubljana in Letališče
Brnik, in sicer po vsakokratnem dogovoru
z naročnikom.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je organiziranje
storitev letalskih prevozov tujcev, ki so v postopku odstranjevanja iz Republike Slovenije
v tujo državo in prosilcev za azil, ki so v postopku vračanja iz Republike Slovenije v države članice evropske unije ali katero drugo
državo, in sicer z izvedbo naslednjih storitev:
izbiro in angažiranjem najugodnejšega prevoznika, rezervacijo, nakupom in dostavo letalskih vozovnic ter po potrebi organiziranjem
povratnih letalskih prevozov in nastanitvenih
aranžmajev za spremljevalce tujcev oziroma
prosilcev za azil, v katere so vključeni tudi
prevozi spremljevalcev od letališča do nastanitvenega mesta in obratno.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 62.11.00.00, dodatni predmet(-i):
63.50.00.00.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 450.676,01 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

1. cena
2. stroški odpovedi storitve

Ponderiranje

70 točk
30 točk

IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-418/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da; Ur. l. RS, št. 110-111 z
dne 27. 10. 2006, Ob-30172/06.
Št. naročila: 1
Naslov: Organiziranje letalskih prevozov
tujcev in prosilcev za azil
V.1) Datum oddaje naročila: 15. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Airpass d.o.o., Vošnjakova 16, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: manja@airpass.si, tel.
+386/1/430-70-00, faks +386/1/430-71-00.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 450.676,01 EUR z 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
450.676,01 EUR z 20% DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: javni razpis
se je izvajal za dve leti. Skupna končna
vrednost naročila je okvirna dvoletna vrednost.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
oddaji naročila je bil rok za vložitev zahtev-

ka za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 3. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi
Ministrstva za notranje zadeve – Policije

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-9739/07
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3.
2007 je bil objavljen razpis za nabavo traktorja s priključki. V točki II.1.3. Kratek opis
naročila ali nabave mora pravilno pisati: nabava traktorja s priključki, kot je opisano
v točki I.1. Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Ob-9326/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.si.
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: dodatna klimatizacija objekta EIPT
Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dodatna klimatizacija objekta EIPT Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 29.23.12.30–8, dodatni predmet(-i):
45.33.12.00–8.
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: takoj
po podpisu pogodbe, ne pa kasneje kot v
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osmih dneh od podpisa, je dolžan izbrani
ponudnik naročniku predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 4.000 EUR, ki mora biti veljavna najmanj do izteka veljavnosti pogodbene
obveznosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skupine gospodarskih sub
jektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. Naročnik od teh skupin ne
bo zahteval, da bi se povezale v kakršno koli
pravno formalno obliko, vendar pa bo za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteval
predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi
naročila (npr. pogodbe o sodelovanju), če
bo to nujno za uspešno izvedbo 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:
Pogoji:
Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik
ponudnika nikdar ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki
so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS
(Ur. l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje, sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril
za nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi
posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper finančne
interese Evropskih skupnosti v smislu 1.
člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja
(predložitev izjave).
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (predložitev
izjave).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoj za priznanje tehnične sposobnosti:
Ponudnik mora izkazati najmanj tri referenčne posle v zadnjih treh letih, in sicer
mora izkazati, da je v zadnjih treh letih dobavil in zmontiral vsaj tri prezračevalno klimatizacijske sisteme s kapaciteto, ki je večja
od ali vsaj enaka 2700 m3/h (dokazilo: kopija
pogodb oziroma potrdilo o izvedbi posla).
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.

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoji:
Ponudnik oziroma zakoniti zastopnik ponudnika nikdar ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku RS (Ur.
l. RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje,
sprejemanje podkupnine pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje, goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter
goljufija zoper finančne interese Evropskih
skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti, pranje denarja (predložitev izjave).
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja (predložitev
izjave).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 12. uri; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, sejna soba upravne stavbe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zainteresirani ponudniki si lahko razpisno dokumentacijo informativno pogledajo
na spletni strani naročnika, vendar pa morajo, kolikor se bodo odločili za oddajo ponudbe dvigniti tiskano verzijo dokumentacije
s pisnim zahtevkom na naslov, ki je opredeljen v poglavju I.1. te objave.
Psihiatrična klinika Ljubljana

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 12. uri; Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana Polje, sejna soba upravne stavbe.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Za pridobitev razpisne dokumentacije
mora zainteresirani ponudnik na račun naročnika št. 01100-6030277991 pri UJP nakazati znesek v višini 50 EUR. Ob prevzemu
dokumentacije mora zainteresirani ponudnik
izkazati potrdilo o plačilu.
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ob-9327/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična klinika
Ljubljana, Studenec 48, 1260 Ljubljana – Polje, v roke: Aljoša Drešar, tel. 01/587-24-75,
e-pošta: aljosa.dresar@psih-klinika.si, faks
01/528-46-18.
Internetni naslov(-i): www.psih-klinika.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava pisarniškega materiala za
potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pisarniškega materiala za potrebe Psihiatrične klinike Ljubljana za obdobje dveh let.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.19.27.00–8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skupine gospodarskih sub
jektov lahko predložijo ponudbo ali se prijavijo za kandidate. Naročnik od teh skupin ne
bo zahteval, da bi se povezale v kakršno koli
pravno formalno obliko, vendar pa bo za izvedbo naročila od izbrane skupine zahteval
predložitev ustreznega akta o skupni izvedbi
naročila (npr. pogodbe o sodelovanju), če
bo to nujno za uspešno izvedbo 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:

Stran

Ob-9471/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javni zavod RTV Slovenija, Kolodvorska 2,
SI-1550 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialna služba, v roke: Katarina Novak, tel. 01/475-21-92, e-pošta: javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.

Stran

2392 /

Št.

31 / 6. 4. 2007

Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: razširitev video/avdio preklopnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
sistem za brezžični prenos slike in tona
med kamkorderjem in sprejemno anteno.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.54.10.00-7.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po razpisni dokumentaciji, ki
je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: po razpisni dokumentaciji,
ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0018.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem naslovu:
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http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani
Javna naročila – Public procurement pod
oznako Javno naročilo JN-B0018.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): po razpisni dokumentaciji, ki je brezplačno na voljo na spletnem
naslovu: http://www.rtvslo.si/razpisi na podstrani Javna naročila – Public procurement
pod oznako Javno naročilo JN-B0018.
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: 16. 4. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 9. uri; Velika sejna soba RTV Slovenija, Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
Javni zavod RTV Slovenija
Št. 46/2007
Ob-9472/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Dornava, Dornava 65/b, 2252 Dornava, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Srečko Kondrič,
tel. 041/483-351, e-pošta: kondrictamara@teleing.com.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gasilsko društvo;
– drugo: zaščita in reševanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava podvozja za izdelavo gasilskega vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dornava.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava podvozja za izdelavo gasilskega
vozila GVC 16/25 po tipizaciji GZS.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34139000-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek drugi dan objave v Uradnem listu
RS, zaključek 18. 5. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora za dvig razpisne dokumentacije plačati stroške le-te v višini 40 EUR na transakcijski račun Prostovoljnega gasilskega društva Dornava št.
04202-0000279782 pri KB Maribor, s pripisom namena plačila »razpisna dokumentacija za dostavo podvozja«.
Ponudnik mora predložiti bianco menico za resnost ponudbe v višini 6.000 EUR
skupaj s pooblastilom za izpolnitev bianco
menice.
Izbrani ponudnik bo moral izročiti naročniku bančno garancijo brez zadržkov ali
kavcijsko zavarovanje izdano s strani zavarovalnice za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(skupaj z DDV), najkasneje v desetih dneh
od podpisa pogodbe s strani naročnika. Pogodba se sklepa z odloženim pogojem, da
postane veljavna šele s predložitvijo garancije za dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
izvajalcev predloži skupno ponudbo, mora
ta skupina izvajalcev predložiti še pravni
akt o skupni izvedbi naročila, v primeru, da
bodo izbrani na javnem razpisu. Pravni akt
o skupni izvedbi naročila mora natančno
opredeliti naloge in odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila. Ne glede na to, pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno. Pravne osebe naj
navedejo imena oseb, ki bodo odgovorne za
izvedbo predmeta naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
V skladu s prvim odstavkom 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo
v skladu s predpisi države članice, v kateri
je registriral dejavnost, o vpisu v register
poklicev ali trgovski register ali da predloži
izjavo ali potrdilo.
V skladu z drugim odstavkom 43. člena
ZJN-2, mora ponudnik predložiti dokazilo o
posebnem dovoljenju ali članstvu, če morajo takšno dovoljenje ali članstvo imeti, da
bi lahko v državi, v kateri imajo svoj sedež,
opravljali storitev, ki je predmet naročila.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik navede tehnično osebje ali strokovne
organe, ki bodo sodelovali pri izvedbi naročila, ne glede na to, ali so zaposleni pri
gospodarskem subjektu oziroma zanj opravljajo ali bodo opravljali dela, zlasti pa tistih,
ki so odgovorni za nadzor kakovosti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
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– spodaj navedena merila:
Merila

1.

Ponderiranje

cena

65 točk

najnižja cena
Cena = -------------------------- × 65
ponujena cena
2. izpolnjevanje dodatnih
zahtev za podvozje
25 točk,
in sicer:
2.1. poglobljena zadnja stena
kabine za namestitev
dihalnih aparatov
10 točk
2.2. gasilsko podvozje
10 točk
2.3. podvozje brez tahografa
5 točk
3. reference
10 točk
3.1. do 5 dobavljenih
podvozij v zadnjih 5 letih 1 točka
3.2. od 6 do 14 dobavljenih
podvozij v zadnjih 5 letih
5 točk
3.3. 15 ali več dobavljenih
podvozij v zadnjih 5 letih 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: 18. 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 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 17. uri; prostori Prostovoljnega gasilskega društva Dornava, Dornava 65/b,
2252 Dornava.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
Prostovoljno gasilsko društvo Dornava
Št. 430-22/2007/4-0023292
Ob-9493/07
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, Služba za
kadre, organizacijo informatiko, 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(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup pisarniškega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Langusova ulica 4,
Kotnikova ulica 19a, oboje Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup pisarniškega materiala, naročilo
se oddaja po sklopih (1. sklop: pisarniška galanterija in pribor, 2. sklop: fotokopirni papir).
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 31. 12. 2007 oziroma do podpisa
pogodbe.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo lahko naročniki
zahtevajo po telefonu ali e-pošti na naslov
kontaktne osebe v točki I.1).
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 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 s spremembami in
dopolnitvami):
a) hudodelsko združevanje,
b) 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,
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;
– ponudnik mora imeti veljavno registracijo in potrebna dovoljenja pristojnih organov za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
naročila.
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,
– ponudnik mora imeti poravnane davke,
prispevke in druge obvezne dajatve,
– ponudnik je finančno in poslovno sposoben in v zadnjih šestih mesecih ni imel
blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik razpolaga z zadostnimi kadrovskimi in tehničnimi zmogljivostmi za izpolnitev naročila.
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: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 4.
2007 ob 14. uri.
Ministrstvo za promet
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Rudolfa Maistra,
Mladinska ulica 13, 2212 Šentilj v Slovenskih goricah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo, v roke: Tatjana Bolner,
tel. 02/650-61-00, e-pošta: projekt2.osmbse@guest.arnes.si, faks 02/650-61-08.
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: nabava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava prehrambenega blaga po sklopih.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
150000000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
Sklop št. 2
Naslov: siri
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15540000.
Sklop št. 3
Naslov: kruh in pekovski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
1581000.
Sklop št. 4
Naslov: slaščičarski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15812200.
Sklop št. 5
Naslov: sveže sadje in zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 6
Naslov: meso in mesni izdelki –govedina
in svinjina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15110000.
Sklop št. 7
Naslov: meso in mesni izdelki – perutnina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 8
Naslov: paštete
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15131310.
Sklop št. 9
Naslov: jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 10
Naslov: konzervirana živila
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2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331400,
dopolnilni besednjak: 15332400.
Sklop št. 11
Naslov: zamrznjena živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
Sklop št. 12
Naslov: razna živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menica v znesku 2.000 €.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: najmanj 30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba oziroma
okvirni sporazum.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v
skladu z določili iz 42. in 43. člena ZJN-2 in
navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da
gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: da posluje v skladu s HACCP programom, dostava blaga fco skladišče naročnika razloženo
z odzivnim časom enega delovnega dne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da, z enim ali več ponudniki brez
ponovnega odpiranja konkurence.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 21. 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 31. 12. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 14. uri; Mladinska ulica 13, Šentilj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov z
pooblastili.
Osnovna šola Rudolfa Maistra
Šentilj v Slovenskih goricah
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I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vzgojno varstveni zavod Radovljica,
Kopališka cesta 10, 4240 Radovljica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vvz.prehrana@
s5.net,
tel.
04/53-25-720,
e-pošta:
vvz.radovljica@s5.net, faks 04/532-57-30.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vzgojno varstveni
zavod Radovljica, Kopališka ulica 10, 4240
Radovljica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe prehrane v vrtcu:
I. skupina blaga: mleko in mlečni izdelki,
II. skupina blaga: meso in mesni izdelki,
III. skupina blaga: ribe zamrznjene,
IV. skupina blaga: perutnina in perutninski izdelki,
V. skupina blaga: zmrznjeno sadje in zelenjava,
VI. skupina blaga: ostali zamrznjeni izdelki,
VII. skupina blaga: kruh pekovski in slaščičarski izdelki,
VIII. skupina blaga: jajca,
IX. skupina blaga: moka in mlevski izdelki,
X. skupina blaga: jušne zakuhe in testenine,
XI. skupina blaga: sveže sadje in zelenjava,
XII. skupina blaga: sokovi in nektarji,
XIII. skupina blaga: konzervirana živila,
XIV. skupina blaga: čaji,
XV. skupina blaga: osnovna živila in dodatki jedem.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 9. 2007, zaključek 31. 8. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga za resnost ponudbe in za
izvedbo pogodbenih obveznosti pri izbranih
ponudnikih. Neizbranim ponudnikom se menica v treh dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri vrne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Računi se izdajajo za blago dobavljeno v predhodnem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.

III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) – Obrazec BON 1/P,
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih
transakcijskih računih ponudnika, iz katerih
je razvidna kreditna sposobnost ponudnika. Banka mora posebej navesti, do katere
višine je ponudnik kreditno in garancijsko
sposoben. Le-ta mora biti izkazana vsaj do
višine vrednosti njegove ponudbe,
c) Izjavo, da je pravočasno in pravilno
poravnal svoje zapadle poslovne obveznosti
iz predhodnih postopkov javnega naročanja
(šesti odstavek 44. člena).
Potrdila iz točke a) do c) mora ponudnik
predložiti, če jih naročnik zahteva v času
ocenjevanja ponudb. V sami ponudbi ponudnik izpolni le ustrezne izjave.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Reference: ponudnik navede vsaj 5
referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal referenco, če so bile dobave, ki jih
ponudnik navaja, zaključene ali prevzete v
času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga
navaja, se mora nanašati na enak ali večji
velikostni, cenovni in kakovostni red, kot je
naročnikov. Ponudnik mora priložiti potrdila
naročnikov storitev, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno
in v dogovorjenih rokih.
b) Tehnična opremljenost: ponudnik
poda pisno izjavo, da:
– ima ustrezen vozni park za prevoz prehrambenih artiklov,
– da ima v svoji proizvodnji ali prometu
uveden HACCP sistem,
– da bo dostavljal blago do naročnika
oziroma kraja, ki ga določi naročnik (vrtcev
naročnika) – razloženo,
– da se strinja z vsemi posebnimi pogoji,
navedenimi v točki 5 Navodil ponudnikom iz
te razpisne dokumentacije in da bo naročniku predložil podpisano izjavo in izvide zahtevanih analiz za posamezni sklop prehrambenih artiklov, za katere vlaga ponudbo,
– da bo dostavljal blago v rokih in časih,
ki so določeni v tej razpisni dokumentaciji,
oziroma v roku 24 ur od prejema naročila ali
v roku, za katerega se bo predhodno dogovoril z naročnikom,
– da bo na zahtevo naročnika dostavil
vzorce blaga, ki jih ponuja. Vzorci bodo naročniku dostavljeni, kot je določeno v tej
razpisni dokumentaciji,
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– da ima organizirano interno službo
za kontrolo kakovosti izdelkov (tudi pro
izvodnje) in trgovanja (prodaje) z njimi, oziroma mu kontrolo izvaja pooblaščen zavod
in druge pristojne službe. Na zahtevo naročnika je ponudnik dolžan predstaviti zunanjo
kontrolo, če jo ima,
– da ima uveden notranji nadzor pro
izvodnje in prometa z živili, ki je vzpostavljen
na temelju HACCP sistema v skladu z določili Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in
izdelkov ter snovi, ki prihaja v stik z živili.
c) Prospekti ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
d) S certifikati, ki jih izdajo uradne pooblaščene ustanove ali pristojne agencije za
nadzor kakovosti, s katerimi se potrdi skladnost izdelkov s tehničnimi specifikacijami
ali standardi.
V primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo.
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:

– Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve
do podizvajalcev ponudnik predloži izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– Ponudnikovi transakcijski računi v preteklih 6 mesecih ne smejo biti blokirani.
– Ponudnik mora imeti plačane zapadle
obveznosti do podizvajalcev.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kot dokazilo o izpolnjevanju tehničnih
zahtev ponudnik predloži specifikacijo in zagotavlja možnost ogleda.
– Kot dokazilo o realiziranih dobavah ponudnik predloži izjavo s potrdilom.
– Kot dokazilo o zagotavljanju servisiranja opreme ponudnik predloži izpolnjeno
izjavo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
– Izpolnjevanje tehničnih zahtev v skladu
z razpisno dokumentacijo.
– Najmanj dve dobavi opreme, ki je predmet javnega razpisa v preteklih treh letih.
– Odzivni čas do 8 ur, odprava okvare
do 24 ur (v primeru uvoza rezervnih delov v
7 dneh), dobava rezervnih delov še 7 let po
podpisu prevzemnega zapisnika.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 10. uri; ZD Ljubljana – Uprava,
II. nad./sejna soba, Metelkova 9, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Zdravstveni dom Ljubljana

Merila

1. cena
2. celovitost ponudbe
3. kvaliteta

Ponderiranje

70 točk
15 točk
15 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 5.
2007 ob 11. uri; Vzgojno varstveni zavod
Radovljica, Kopališka ulica 10, 4240 Radovljica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; če prinesejo s seboj pooblastilo.
Vzgojno varstveni zavod Radovljica
Ob-9641/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mateja Kocman, univ. dipl.
ekon., tel. 01/300-39-53, e-pošta: mateja.kocman@zd-lj.si, faks 01/300-39-12.
Internetni naslov(-i): www.zd-lj.si.
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: JR-9/2007 – Nabava aparata za
kostno denzitometrijo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: ZDL – enota Šiška,
Derčeva 5, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava aparata za kostno denzitometrijo.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33 00 00 00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca ali 60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti na naslovu naročnika, Metelkova 9,
Ljubljana, Uprava, po predhodnem plačilu
stroškov razpisne dokumentacije v višini 40
EUR na transakcijski račun naročnika št.
01261-6030921845 UJP, model 00, sklic
07803109.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od vrednosti
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 45 dni po podpisu
prevzemnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
– Izbrani ponudnik zagotavlja rok dobave in montaže največ 2 meseca od podpisa
pogodbe.
– Izbrani ponudnik zagotavlja najmanj
24-mesečno garancijsko dobo.
– Izbrani ponudnik zagotavlja brezplačno
usposabljanje uporabnikov.
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 dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
– Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
– Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
prvega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
– Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve iz
tretjega odstavka 43. člena ZJN-2 ponudnik
predloži izjavo s pooblastilom.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Kot dokazilo o izpolnjevanju o stanju
na transakcijskem računu (o solventnosti)
ponudnik predloži potrdilo banke.

Stran

Ob-9651/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Celje, Oblakova
ulica 5, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Tajništvo službe za investicije,
preskrbo in vzdrževanje, v roke: Matej Velenšek, dipl. upr. org., tel. 03/423-32-04, epošta: matej.velensek@guest.arnes.si, faks
03/423-37-55.
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: zamenjava dveh obstoječih dvigal.

Stran
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Celje, Oblakova ulica 5.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava dveh obstoječih dvigal.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni po uvedbi v posel.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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 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: 150 dni po dnevu javnega odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 12. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
Splošna bolnišnica Celje
Št. 55/07
Ob-9759/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13,
1234 Mengeš, Slovenija, v roke: Irena Gričar,
tel. 01/723-73-39, e-pošta: Golob@dom-pocitka-menges.si, faks 01/723-73-47.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: vgrajena in pomična oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Dom počitka Mengeš.
Šifra NUTS: BG213.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.14.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 14. 5. 2007, zaključek 30. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
dobijo vsak delovni dan od 9. do 12. ure na
naslovu LIZ-inženiring, d.d., Vurnikova 2,
1000 Ljubljana. Plačilo v višini 90 EUR je
vplačati pred dvigom dokumentacije na račun TTR LIZ-inženiring, 19100-0010023743
Deželna banka Slovenije d.d., Kolodvorska
9, 1000 Ljubljana.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: opredeljeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da z izpiski iz sodnih in
drugih ustreznih evidenc izhaja, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet
naročila, da ni vpisan v kazensko evidenco
zaradi storitve razpisnega dejanja v zvezi z
opravljanjem dejavnosti, da ponudnik ni v
stečaju, prisilni poravnavi ali likvidaciji, da
ima poravnane davke, prispevke.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do 10. ure;
v tajništvu Doma počitka Mengeš, Glavni trg
13, 1234 Mengeš.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 11. uri; Dom počitka Mengeš, Glavni trg 13, 1234 Mengeš.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pisnimi pooblastili.
Dom počitka Mengeš
Ob-9760/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovno zdravstvo Gorenjske, Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj, Slovenija,

v roke: Anica Hladnik, tel. 04/208-25-26,
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: osebna vozila.
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:
osebna vozila.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34110000-1.
I.1.5) Razdelitev na sklope: da.
– sklop 1 – vozilo za ZD Škofja Loka,
– sklop 2 – vozilo za Upravo Kranj.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop, en ali več sklopov, vse
sklope.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.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:
– odkup starega vozila po sistemu staro
za novo za sklop 2,
– ponudnik bo moral navesti plačilni rok,
garancijske roke in roke dostave.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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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: 19. 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: 19. 4.
2007 ob 10.30; prostori javnih naročil
na Upravi Kranj, Gosposvetska ulica 9,
Kranj.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osnovno zdravstvo Gorenjske

vrednosti od ponudbene, s potrdili o dobro
opravljenem delu z vrednostmi in datumi
izvedbe. Ponudnik, ki bo ponudil dobavo in
montažo opreme, pa mora imeti vsaj tri reference za dobavo enake ali podobne opreme
v zadnjih 3 letih v enaki ali višji vrednosti od
ponudbene, s potrdili o dobro opravljenem
delu z vrednostmi in datumi izvedbe. Če ponudnik nastopa s podizvajalcem, se reference priznajo tudi, če jih ima podizvajalec;
2. izjava, da bo dela izvedel in opremo
dobavil najkasneje v 90 dneh od uvedbe
v delo;
3. kopija zavarovalne police o zavarovani odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorjem in tretjim osebam v zvezi
z opravljanjem dejavnosti v skladu s 33.
členom Zakona o graditvi objektov (Uradni
list RS, št. 110/02, 47/04);
4. pogodba o zaposlitvi odgovornega
vodja del, ki mora izpolnjevati zahteve 97.
člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list
RS, št. 110/02, 47/04).
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: 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: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 13. uri; Kranj, Slovenski trg 1.
Mestna občina Kranj

Gradnje
Št. 6/35-1860/8-06

Ob-9629/07

Sprememba
Sporočamo novi datum za oddajo in odpiranje ponudb po javnem razpisu, objavljenem v Ur. l. RS, št. 19 z dne 2. 3. 2007,
Ob-5333/07, za »Gradbena, obrtniška in
instalacijska dela pri obnovi pošte Slovenj
Gradec«.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb: 18. 4.
2007 do 12. ure; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za investicije in nabavo, Nabavna
služba, Slomškov trg 10 v Mariboru.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 19. 4.
2007 ob 10. uri; v prostorih Pošte Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10 v Mariboru.
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene. Veljavnost dokumentov se bo upoštevala, glede na roke, ki so bili objavljeni
dne 2. 3. 2007 (ni potrebo prilagati novih
dokumentov).
Pošta Slovenije d.o.o.
Ob-9298/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tanja Varl, v roke: Tanji Varl, tel.
04/23-73-134, e-pošta: tanja.varl@kranj.si,
faks 04/23-73-159.
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: obnova objekta za vzpostavitev
Kranjske hiše.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Glavni
trg 2, Kranj.
Šifra NUTS: SI 009 (Gorenjska).

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška dela ter dobava in
montaža opreme.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od uvedbe v delo.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
v višini 10.000 EUR z veljavnostjo najmanj
do 31. 7. 2007,
– izjava banke, da bo ponudnik dobil garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
in jo bo predložil najkasneje v 10 dneh po
sklenitvi pogodbe,
– izjavo banke, da bo ponudnik dobil
garancijo za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti in
jo bo predložil ob prevzemu del, veljavnost
garancije mora biti še en dan po izteku garancijskega roka.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo pogodbenega zneska se
izvrši na podlagi začasnih mesečnih situacij,
ločeno za gradbeno obrtniška dela in ločeno
za dobavo in montažo opreme. Izvajalec je
obvezen dostaviti račun oziroma situacijo
do 5. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik
je dolžan račun oziroma situacijo plačati 60.
dan od uradnega prejema s tem, da jo je naročnik dolžan potrditi v roku 15 koledarskih
dni, v nadaljnjih 45 dneh pa plačati.
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. izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi
kaznivih dejanj iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2,
2. izjava ponudnika, da je registriran za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega
naročila; ponudnik naj navede, kje je registriran.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. dokazilo o ekonomsko-finančni sposobnosti: ponudnik mora imeti v preteklem
letu prihodke najmanj v višini 284.000 EUR,
v preteklih 6 mesecih pa ne sme imeti blokiranega računa – dokazilo obrazca BON1 in
BON2 ali za samostojne podjetnike zadnja
odločba o odmeri davka in poročilo banke,
da račun ni bil blokiran (dokazila ne smejo
biti starejša od enega meseca od datuma
oddaje ponudbe),
2. izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik, ki bo ponudil gradbeno obrtniška dela, mora imeti vsaj tri reference
za gradnje v zadnjih 5 letih v enaki ali višji

Stran

Ob-9492/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Piran, Tartinijev trg 2, 6330
Piran, Slovenija, v roke: vložišče Občine Piran, tel. 05/67-10-300, e-pošta: karmen.pines@piran.si, faks 05/67-10-361.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba pohlajevanja občinske
stavbe v Piranu.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Piran.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbeno obrtniška in instalacijska dela
izvedbe pohlajevanja občinske stavbe v
Piranu po sistemu »ključ v roke«.
Objekt se nahaja v starem mestnem
jedru Pirana, čemur je potrebno prilagoditi organizacijo gradbišča in mehanizacijo.
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Objekt mora ves čas izvajanja del ostati v
svoji funkciji.
S PZI projektom je predvideno dopolnilno ogrevanje v zimskem času in pohlajevanje v poletnem času z uporabo multi
split toplotnih črpalk z variabilnim pretokom
freona, kjer so posamezne zunanje enote
vezane na več notranjih enot.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
25 dni od oddaje naročila; zaključek: najkasneje do 30. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
a) bančna garancija oziroma garancija
zavarovalnice za resnost ponudbe,
b) podpisana izjava banke/zavarovalnice
o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
c) podpisana izjava banke/ zavarovalnice o izdaji garancije za odpravo napak v
garancijskem roku,
d) izjava zavarovalnice o zavarovanju
odgovornosti izvajalca.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo po izvedenih deli, in
sicer 30. dan od prejema s strani nadzora
potrjenega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.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 osnovni sposobnosti ponudnika, opredeljenih v 42. členu
ZJN-2 (obrazec v razpisni dokumentaciji).
– Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja (obrazec v razpisni dokumentaciji).
– Izjava o sposobnosti za opravljanje poklicne dejavnosti (registracija in dovoljenje
za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, obrazec v razpisni dokumentaciji).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
BON-1 in BON-2, oziroma za samostojne
podjetnike BON-1/SP, skladno z razpisno
dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Kot pogoj za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti ponudnika se šteje:
– da zadnjih 6 mesecih niso imeli blokacije na transakcijskem računu,
– da na dan pred sestavitvijo dokazil
(BON obrazci) niso imeli dospelih neporavnanih obveznosti,
– da so prihodki v letu 2006 bili enaki ali
večji od njegove ponudbene vrednosti za
izvedbo naročila po tem razpisu.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjene in potrjene reference za dobro izvedbo podobnih del (razpisni obrazec),
– izjava o referencah za odgovornega
vodja gradbišča (razpisni obrazec),

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– splošna izjava o tehnični in kadrovski
zmogljivosti (razpisni obrazec).
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Sposobnost bomo priznali le ponudnikom:
– ki bodo imeli potrjene reference za
dobro opravljena podobna dela za vsaj 2
objekta v zadnjih 5 letih, ki so ga izvajali kot
glavni izvajalec, v vrednosti, ki je enaka ali
višja od 50.000 EUR (z DDV), za posamezni
objekt (obrazec v razpisni dokumentaciji),
– ki bodo imeli izjavo o referencah za odgovornega vodjo gradbišča za dobro opravljena dela za vsaj 1 objekt v zadnjih 5 letih
v vrednosti, ki je enaka ali višja od 50.000
EUR (z DDV), za posamezni objekt (obrazec v razpisni dokumentaciji),
– ki bodo zagotovili sodelovanje odgovornega vodjo gradbišča z najmanj 5. stopnjo izobrazbe tehnične smeri, z najmanj
5 leti delovnih izkušenj pri podobnih delil in
opravljenim strokovnim izpitom,
– ki bodo izpolnjevali splošne tehnične
in kadrovske pogoje iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: do 31. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 10.15; Občina Piran, Tartinijev trg
2, Piran.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; strokovna komisija Občine
Piran imenovana s sklepom župana za konkretno javno naročilo.
Občina Piran
Ob-9496/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Jamnikarjeva 101, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Zoran Trošt, univ. dipl. inž.
lesarstva, tel. 423-11-61 (int. 401), e-pošta:
zoran.trost@bf.uni-lj.si, faks 01/257-22-97.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: ureditev mizarske delavnice v
pokritem dvorišču med objektoma B in C.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: ureditev mizarske delavnice v pokritem dvorišču med objektoma B in C.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII/34.
Šifra NUTS: SI00A.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII/34.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev mizarske delavnice v pokritem
dvorišču med objektoma B in C.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214400-4.
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; zaključek
1. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancija banke ali zavarovalnice za
resnost ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
Originalni izjavi banke ali zavarovalnice,
da bo izdala garancijo za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti in garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.
II.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačila se izvajajo v 60 dneh po
uradnem prejemu računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo sam preverjal, ali je ponudnik iz Republike Slovenije vpisan v ustrezen register dejavnosti. Ponudnik podpiše
izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za
ponudnike po ZJN-2. Ponudniki s sedežem
izven Republike Slovenije morajo k podpisani izjavi priložiti ustrezno dokazilo o vpisu v
register dejavnosti.
Potrdilo, da ponudnik in njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, nista bila kaznovana za dejanje v zvezi s hudodelskim združevanjem, podkupovanjem,
goljufijo ali poslovno goljufijo in pranjem
denarja. Ponudnik s sedežem v Republiki
Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o
izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež
izven Republike, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila, da gornjih dejanj niso
storili.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar
z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
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minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da ima ponudnik poravnane
davke in prispevke za socialno varnost,
v skladu z zakonskimi določbami države,
kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike
po ZJN-2, ponudniki, ki pa imajo sedež izven
Republike Slovenije, pa morajo priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima ponudnik
sedež ne izdaja takšnih dokazil, jih lahko
ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42.
člena ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so
definirane v tem členu.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Eventuelna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer: za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Spisek referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc v zadnjih treh letih v vrednosti
nad 150.000 EUR (skupaj z DDV) za posamezni objekt. Obrazcu morajo biti priložena
potrdila naročnikov in sicer za vsak objekt,
ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Pogoj: ponudnik je v zadnjih treh letih
zgradil ali obnovil vsaj 3 objekte, v vrednosti
nad 150.000 EUR (z DDV) za posamezni
objekt.
Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih treh letih.
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja.
Pogoj: odgovorni vodja del je bil v zadnjih treh letih odgovorni vodja del na vsaj
treh objektih, kjer je izvajalec izvajal dela
v vrednosti nad 150.000 EUR (z DDV) za
posamezni objekt.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.

Ocenjena vrednost: 152.300 € brez
DDV.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe;
– izjavi banke o izdaji garancij za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti in za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60. dan od uradnega
prejema situacije.
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: zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila so navedena v razpisni 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: 5. 6. 2007 do 12. ure.
Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za sanacijo
sanitarij v OŠ Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica« naj ponudniki oddajo v sprejemni pisarni
Občine Ilirska Bistrica ali pošljejo priporočeno na naslov: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica.
Na ovojnici mora biti označen naslov pošiljatelja.
Upoštevane bodo vse ponudbe, ki bodo
prispele vključno do 12. ure, dne 5. 6. 2007.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku za oddajo ponudb bodo zapečatene vrnjene ponudniku.
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: 6. 6.
2007 ob 9. uri; Občina Ilirska Bistrica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavnik ponudnika mora
predložiti pooblastila.

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: 9. 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: 10. 5.
2007 ob 10. uri; Ljubljana, Rožna dolina,
Cesta VIII/34, Biotehniška fakulteta, Oddelek za lesarstvo, sejna soba.
Univerza v Ljubljani,
Biotehniška fakulteta
Ob-9643/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška
cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ilirska
Bistrica, tel. 05/71-41-361, e-pošta: damjan.potepan@ilirska.bistrica.si,
faks
05/71-41-284.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija sanitarij v Osnovi šoli
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: OŠ D.
Ketteja, Župančičeva ulica 7, 6250 Ilirska
Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročilo obsega izvedbo sanacije sanitarij ter notranjega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, in sicer:
– izvedba gradbenih del;
– izvedba elektro instalacijskih del;
– izvedba strojno instalacijskih del.
Pod gradbenimi deli so zajeta rušitvena dela obstoječega stanja, betonska in AB
dela, zidarska dela ter obrtniška dela (izolacijska, tesarska, keramičarska, tlakarska in
sliko-pleskarska dela ter stavbno pohištvo).
Elektro instalacijska dela zajemajo rekonstrukcijo obstoječega stanja.
Pri strojnih instalacijah bo potrebno urediti ogrevanje, zunanji razvod do objekta,
notranjo vodovodno instalacijo in pripravo
tople sanitarne vode.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 9. 7. 2007, zaključek 17. 8. 2007.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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IV.3.4) Dodatne informacije:
Od 13. 4. 2007 do zadnjega roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen dvig razpisne dokumentacije na naslovu, ki je naveden pod točko
I.1). Kontaktna oseba s strani naročnika je
Damjan Potepan (damjan.potepan@ilirskabistrica.si).
Razpisna dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in plačila: znesek 60 EUR (DDV
je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470 odprt
pri Upravi za javne prihodke Postojna, z
navedbo predmeta javnega naročila. Ponudnik, ki želi dvigniti razpisno dokumentacijo,
mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, sedež in ID
št. za DDV.
Občina Ilirska Bistrica
Ob-9664/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika, Slovenija, v roke: Tina
Kobal,
tel.
01/755-54-25,
e-pošta:
tina.kobal@vrhnika.si, faks 01/755-15-55.
Internetni naslov(-i): www.vrhnika.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova infrastrukture Cesta Gradenj.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe: obnova vozišč
in pločnikov, meteorno odvodnjavanje,
javna razsvetljava, sanitarna kanalizacija, vodovod (montažna dela, dobava materiala).
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Vrhnika.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 10. 5. 2007, zaključek 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče
brezplačno pridobiti do 24. 4. 2007 do 12.
ure vsak delovni dan v Režijskem obratu
Občine Vrhnika, Cankarjev trg 11 ali po pošti
po predhodnem naročilu.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 7.000 EUR, ki mora veljati do za čas
veljavnosti ponudbe,
– izjava banke, da za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti nudi bančno garancijo
v višini 10% ponudbene vrednosti; ki mora
veljati 30 dni od datuma dokončanja del in
jo bo priložil naročniku najkasneje v desetih
dneh od sklenitve pogodbe, ki se sklepa z
odložnim pogojem, da postane veljavna šele
s predložitvijo garancije za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti,
– izjava banke, da za odpravo napak v
garancijski dobi nudi bančno garancijo v višini 10% od vrednosti izvedenih del, ki mora
veljati 30 dni po preteku garancije in jo bo
izročil naročniku ob primopredaji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 60-dnevni plačilni rok.
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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.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 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.
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.
2. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež, opravljali
storitev.
3. Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje, goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila
ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov
Evropske skupnosti, pranje denarja.
Gospodarski subjekti, ki nimajo sedeža
v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso storili navedenih dejanj. Če
država, v kateri ima prijavitelj svoj sedež,
ne izdaja takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo prič ali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo o izpolnjevanju pogojev pod zaporedno številko 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 7: Izjava
ponudnika.

III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
8. Da 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.
9. Da nudi 60-dnevni plačilni rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
10. Da nudi najmanj 2 letno garancijo na
izvedena dela.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
11. Da je sposoben skladno z zahtevami
naročnika tehnično, kadrovsko, terminsko
izvesti predmetno javno naročilo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. da ima najmanj 3. reference enakih ali podobnih del, ki so presegli 100.000
EUR, opravljenih v zadnjih treh letih od dneva ponudbe.
Dokazilo: reference s prilogami.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 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: 24. 4.
2007 ob 13. uri; Občina Vrhnika, Tržaška c.
1, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Občina Vrhnika
Št. 596/2007
Ob-9671/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Karmen Gorjup, v roke: Karmen
Gorjup, tel. 05/664-62-67, e-pošta: karmen.gorjup@koper.si, faks 05/664-62-92.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova lokalne ceste v Hrvatine
od km 1,690 do km 1,930 (240 m).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrvatini pri Kopru.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova lokalne ceste v Hrvatine od km
1,690 do km 1,930 (240m).
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, začetek 15. 5.
2007, zaključek 30. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: v
skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: v skladu 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: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 23. 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: 23. 6. 2007 ali 2 meseca od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 10. uri.
Mestna občina Koper
Ob-9746/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks: 01/478-80-36.
Internetni naslov(-i): www.dc.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija plazu »Soča« na cesti
R2-206/1029 Trenta Bovec od km 12,908
do km 13,038 (v vrednosti skupaj z DDV
244.540 EUR).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:

(a) Gradnja.
Glavni kraj izvedbe: Odsek 1029 cesta
R1-206 Trenta–Bovec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: sanacija plazu »Soča« na cesti
R2-206/1029 Trenta Bovec od km 12,908
do km 13,038.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.11.25.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 11. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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:
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Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji).
Reference (pogoji so navedeni v razpisni
dokumentaciji).
Drugi pogoji (navedeni so v razpisni dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 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: 17. 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

Storitve
Ob-9769/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev
trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Bojan Žaberl, tel.
03/81-71-614, tel. 03/81-71-600, e-pošta:
obcina@smarje.si, faks 03/81-71-626.
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: letno vzdrževanje lokalnih cest v
Občini Šmarje pri Jelšah v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Občina Šmarje pri
Jelšah.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
letno vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Šmarje pri Jelšah.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da, 2 sklopa.
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:
trajanje: 12 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 1.000 EUR, veljavna 90 dni od datuma, določenega za sprejemanje ponudb;
– izjava o izdaji garancije banke za zavarovanje dobre izvedbe pogodbene obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti,
kolikor bo naročnik ob sklenitvi pogodbe to
zahteval;
– izjava o izdaji garancije banke za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od obračunske
vrednosti, kolikor bo naročnik ob sklenitvi
pogodbe to zahteval.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– rok plačila znaša 30. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa, oziroma situacije;
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– rok plačila prične teči naslednji dan
po prejemu pravilno izstavljenega računa,
oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano:
– v primeru, da bo skupina ponudnikov
izbrana za izvedbo predmetnega javnega
naročila, bo morala predložiti pravni akt o
skupni izvedbi naročila, v katerem bodo
natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila.
Vsi ponudniki v skupini odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjavo, dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, in sicer:
– da bo dela letnega vzdrževanja in varstva lokalnih cest izvajal v skladu s predpisi
in standardi stroke;
– da bo v skladu z Zakonom o cestah,
Zakonom o varstvu cestnega prometa, Odlokom o občinskih cestah, Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in
nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in
Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah kot dober
gospodar zagotavljal prometno varnost in
povezanost lokalnih cest;
– da bo v skladu z 9. členom Zakona o
javnih cestah opravljal nujna vzdrževalna
dela ob stavkah;
– da je v ponudbi upoštevana tudi pripravljenost ustreznih ekip za usposabljanje prevoznosti lokalnih cest v času izven rednega
delovnega časa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN2,
dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika);
– pisna izjava zakonitega zastopnika,
dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN2, s priloženim pooblastilom
za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za posamezne zakonite zastop
nike).
2. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN2, ki jih je naročnik opredelil kot pogoje
za izpolnjevanje osnovne sposobnosti ponudnika, in sicer:
– da ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije, da z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, da
ni opustil poslovne dejavnosti in da ni v
katerem koli podobnem položaju, prav tako
pa proti njemu ni uveden postopek stečaja,
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likvidacije ali prisilne poravnave v skladu s
predpisi;
– da ima izpolnjene obveznosti v zvezi
s plačili davkov in prispevkov za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja;
– da ima zavarovano dejavnost, na katero se nanaša ponudba.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo o zagotovljenih tehničnih zmogljivostih za
izvedbo naročila.
Ponudnik mora izkazati, da za izvedbo
naročila zagotavlja najmanj naslednjo opremo in mehanizacijo: rezalka za asfalt, valjar, rovokopač, kamion nosilnosti, najmanj
8 ton, pregledniško poltovorno vozilo, bočna
kosilnica, oziroma vso potrebno opremo in
mehanizacijo, ki je v storilnostnem smislu
najmanj enakovredna navedeni.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne,
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 4.
2007 ob 11. uri, sejna soba Občine Šmarje
pri Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje
pri Jelšah.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje bo javno.
Občina Šmarje pri Jelšah
Št. 35414-4/2007

Ob-9881/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenije, Ministrstvo za
okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): glavna pisarna Ministrstva za okolje in prostor, v roke: Simona Vidrih, tel.
01/478-74-00, faks 01/478-74-22, e-pošta:
gp.mop@gov.si.
Internetni naslov(-i): www.mop.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni organ, vključno z njihovimi regionalnimi ali
lokalnimi oddelki;
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve neodvisne revizije vseh
postopkov odprave posledic pri sanaciji plazu Stože v Log pod Mangartom.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 10.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
storitve zajemajo neodvisno revizijo
vseh postopkov odprave posledic plazu
Stože v Logu pod Mangartom do sprejema državnega lokacijskega načrta. Storitve so podrobneje specificirane v razpisni
dokumentaciji.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74 13 14 00–0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan od prejema
računa (po opravljeni storitvi v celoti – oddanem poročilu o opravljeni reviziji).
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: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
ponudniki pripravijo ponudbe na podlagi te objave ter razpisne dokumentacije,
ki je objavljena na spletni strani naročnika (na za to predvidenih obrazcih).
Razpisna dokumentacija je na voljo na
http://www.mop.gov.si (področje Javne objave/Javni razpisi). Iz ponudbe mora biti
razvidno izpolnjevanje vseh spodaj naštetih pogojev ter skupna cena za celotno
izvedeno storitev (na ključ, skladno s specifikacijami) v EUR z DDV.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih
fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v
zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja, ki ga bo
na morebitno naknadno zahtevno naročnika
predložil;
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2. Ponudnik je na dan oddaje ponudbe
vpisan v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni potrebno predložiti. Ponudnik to potrdi s podpisom ponudbe.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
3. Ponudnik ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik ima pogodbeno ali redno
zaposlene tri revizorje, ki so na dan roka
za oddajo ponudb vpisani v register pooblaščenih revizorjev pri Slovenskem inštitutu
za revizijo.
Dokazilo: razvidno iz ponudbe ponud
nika.
5. Vsak od navedenih revizorjev ima
osebne reference pri vsaj eni neodvisni reviziji naročnika s področja javne uprave (ne-

III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost
osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 26. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 26. 4.
2007 ob 11. uri; Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska c. 48, sejna soba št. 5.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
Predstavniki ponudnikov se izkažejo s pisnim pooblastilom.
Ministrstvo za okolje in prostor

Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Št. 025/07
Ob-9735/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Področna enota Informacijski
center, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/30-77-329, v roke: Janez
Škufca, e-pošta: razpisi.PEIC@zzzs.si, faks
+386/1/23-12-667.
Internetni naslov naročnika: www.zzzs.si.
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: razvoj in uvedba vstopne točke in
programskih knjižnic za projekt On-line ZZ.
II.1.2) Kratek opis:
Predmet javnega naročila je nakup storitev razvoja in uvedbe informacijskih rešitev za dve komponenti bodočega sistema on-line zdravstvenega zavarovanja:
– I. komponenta: vstopna točka,
– II. komponenta: programske knjižnice
za zdravstvo.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72211000, dodatni predmet(-i): 72227000.

posredni ali posredni proračunski porabnik,
javno podjetje ali javni zavod).
Dokazilo: razvidno iz življenjepisa posameznega prijavljenega revizorja.
6. Ponudnik zagotovi enega neodvisnega strokovnjaka s področja vodarstva oziroma urejanja hudournikov ter enega izvedenca gradbene stroke, pri čemer morata oba
strokovnjaka imeti najmanj 5 let izkušenj na
področju ekspertize, za katero se zagotavljata, ter biti sodna izvedenca s predmeta
ekspertize.
Dokazilo: razvidno iz življenjepisa posameznega prijavljenega strokovnjaka.
7. Ponudnik sam (kot pravna oseba, če
gre za pravno osebo) ima najmanj tri reference (ki niso starejše od treh let od dneva
objave razpisa) s področja neodvisne revizije poslovanja za vsaj obdobje enega leta
pri naročniku s področja javne uprave (neposredni ali posredni proračunski porabnik,
javno podjetje ali javni zavod).
Dokazilo: razvidno iz ponudbe ponud
nika.
8. Ponudnik zagotovi izvedbo celotne
neodvisne revizije (skladno s specifikacijami) v 2. mesecih od podpisa pogodbe.
Dokazilo: ponudnik to potrdi s podpisom
ponudbe, s podpisom ponudbe pa potrjuje
tudi veljavnost ponudbe, kot je zahtevano
v objavi.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 43000 PEICONL-1-002/07-S.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_JN.
Referenca obvestila: 2007-022012.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
ta objava: null 2007/S 55-068153 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.3.4) Datumi, ki jih je treba popraviti v
izvirnem besedilu:

Mesto datumov, ki jih je treba
spremeniti:
IV.3.4) Rok za sprejemanje prijav

Namesto:
(dd/mm/llll)
17. 4. 2007

(uu:mm)
12:00

Beri:
(dd/mm/llll)
18. 4. 2007

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije

(uu:mm)
12:00
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Ob-10065/07
I.1)
Ime,
naslov
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna naročila, tel.
+386/1/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks +386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja mednarodnega mejnega prehoda (MMP) Sočerga z vsemi gradMesto besedila, ki ga je treba spremeniti:
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
beno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter
komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo,
z oznako ODGOISOC-1/2007.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.21.00.00-2.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-31/2007.

IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša objava: 2007/S30-035945 z dne 13. 2.
2007, objava v Uradnem list RS, št. 14 z dne
16. 2. 2007, Ob-3976/07.
IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 7. 2. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
VI.3.2) V obojem.
VI.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Namesto:
Izgradnja mednarodnega mejnega prehoda
(MMP) Sočerga z vsemi gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno,
prometno in zunanjo ureditvijo, z oznako
ODGOISOC-1/2007.
Izgradnja MMP Sočerga z vsemi gradbeno
obrtniškimi in instalacijskimi deli ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo.
Trajanje v mesecih 7 (od oddaje naročila)

Beri:
Sanacija zemeljskega plazu na mednarodnem mejnem prehodu (MMP) SOČERGA,
z oznako ODGOISOC-1/2007.

Bančna garancija za resnost ponudbe v višini 400.000 EUR z veljavnostjo do vključno
30. 6. 2007.
Ponudnik mora izkazati najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
7,000.000 EUR brez DDV.
Seznam gradbenih del opravljenih v zadnjih
5 letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu končnega/ih naročnika/ov gradbenih
del.
Naročnik bo kot istovrsten objekt razpisanemu objektu ustrezajo gradbeni Inženirski
objekti navedeni v prilogi 1 in 2 Uredbe o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega
pomena (Uradni list RS, št. 33/03).
Datum: 4. 4. 2007 Čas: 9.00

Bančna garancija za resnost ponudbe v
višini 60.000 EUR z veljavnostjo vključno do
31. 7. 2007.
Ponudnik mora izkazati najmanj dve kvalitetno in pravočasno opravljeni istovrstni
gradbeni deli, zaključeni v zadnjih petih
letih pred oddajo ponudbe v znesku nad
1,000.000 EUR brez DDV.
Seznam gradbenih del opravljenih v zadnjih
5 letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem
delu končnega/ih naročnika/ov gradbenih
del.
Naročnik bo kot istovrsten objekt razpisanemu objektu štel objekte, ki ustrezajo gradbeno inženirskim objektom.

Datum: 4. 4. 2007 Čas: 9.00

Datum: 24. 4. 2007 Čas: 9.00

IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem
mora ponudnik zagotoviti veljavnost ponudbe
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb

Do: 30. 6. 2007

Do: 31. 7. 2007

Datum: 4. 4. 2007 Čas: 10.00

Datum: 24. 4. 2007 Čas: 10.00

VI.3) Dodatne informacije

Pri predmetnem javnem razpisu ponudniki
na spletni strani dobijo le razpisno dokumentacijo Izgradnja MMP Sočerga z vsemi
gradbeno obrtniškimi in instalacijskimi deli
ter komunalno, prometno in zunanjo ureditvijo, – tehnični del, grafiko in popis del
na CD mediju pa ponudniki prevzamejo na
naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Služba za javna naročila, 6
nadstropje. Razpisno dokumentacijo lahko
ponudniki dobijo na spletnih straneh, na naslovu http://www.mju.gov.si. Vprašanja lahko
ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do katerega pridejo preko
spletnega naslova http://www.mju.gov.si/
ali neposredno na naslovu: http://www2.
gov.si/javnar/jnvodg.nsf. Odgovori se
objavljajo na omrežju internet na naslovu
http://www.mju.gov.si/ oziroma na prej navedenem informacijskem sistemu.

Pri predmetnem javnem razpisu ponudniki na spletni strani dobijo le razpisno
dokumentacijo in popravek razpisne dokumentacije Sanacija zemeljskega plazu na
mednarodnem mejnem prehodu (MMP)
Sočerga – tehnični del, grafiko in popis del
na CD mediju pa ponudniki prevzamejo na
naslovu naročnika; to je: RS, Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Tržaška cesta 21,
1000 Ljubljana, Služba za javna naročila,
6. nadstropje. Razpisno dokumentacijo in
popravek razpisne dokumentacije z oznako ODGOISOC-1/2007 lahko ponudniki
dobijo na spletnih straneh, na naslovu
http://www.mju.gov.si Vprašanja lahko
ponudniki naslavljajo na vzpostavljen informacijski sistem, do katerega pridejo preko
spletnega naslova http://www.mju.gov.si/
ali neposredno na naslovu: http://www2.
gov.si/javnar/jnvodg.nsf. Odgovori se
objavljajo na omrežju internet na naslovu
http://www.mju.gov.si/ oziroma na prej navedenem informacijskem sistemu.

II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
III.2.3) Tehnična sposobnost

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne
dokumentacije
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje

VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.

Sanacija zemeljskega plazu na mednarodnem mejnem prehodu (MMP) Sočerga
Začetek del takoj po podpisu pogodbe. Rok
za zaključek del je 15. 9. 2007.

Datum: 24. 4. 2007 Čas: 9.00

Ministrstvo za javno upravo
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju
in področju poštnih storitev (ZJNVETPS)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 275/1-07

Ob-9330/07
Preklic
Preklicujemo javno naročilo, objavljeno v
Uradnem listu RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007,
Ob-7679/07, zaradi spremembe zahtev in
meril v razpisni dokumentaciji. Razpis bo
ponovljen.
JP Komunala Tržič, d.o.o.
Ob-9770/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d.o.o., Celjska cesta
12, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija, tel.
03/81-21-400, faks 03/81-21-415, elektronska pošta: martina.kitak@okp.si.
I.2) Naslov, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: isti kot v I.1.
I.3) Naslov, kjer je mogoče dobiti dokumentacijo: isti kot v I.1.
I.4) Naslov, na katerega je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: isti kot v I.1.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava smetarskega vozila
za odvoz komunalnih odpadkov.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
smetarsko vozilo z nadgradnjo – natančnejše specifikacije so opredeljene v razpisni dokumentaciji.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Rogaška Slatina.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjena vrednost: 110.000 €.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna:
– priložiti izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji, ki ne sme biti
starejše kot 60 dni,
– priložiti izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence, da zoper ponudnika ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, ki ne
sme biti starejše kot 30 dni,
– priložiti potrdilo, da ima ponudnik poravnane davke in prispevke, ki ne sme biti
starejše od 30 dni,

– priložiti potrdilo, da ponudnik ni vpisan
v kazensko evidenco in da ni bil kaznovan
za dejanja v zvezi s poslovanjem, ki ne sme
biti starejše od 30 dni.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– priložiti obrazec BON 1 in BON 2,
– priložiti izjavo za resnost ponudbe v
višini 5% od ponudbene vrednosti,
– priložiti izjavo o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo posla v vrednosti
5% pogodbene vrednosti,
– priložiti bančno garancijo za odpravo
napak v garancijskem roku v višini 5% končne vrednosti, z veljavnostjo do konca garancijskega roka.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna:
– tehnične lastnosti vozila in nadgradnja
skladno z zahtevami v razpisni dokumentaciji,
– izjava o skladnosti s slovenskimi standardi,
– reference ponudnika,
– garancijski roki v skladu s pogoji iz razpisne dokumentacije,
– izjava o zagotavljanju rezervnih delov,
– izjava o specialnem šolanju voznikov
in mehanikov,
– dobavni rok v skladu z razpisno dokumentacijo,
– izjava o servisiranju ter navedba servisov,
– potrjen vzorec pogodbe,
– izjava ponudnika s strinjanjem z razpisnimi pogoji,
– izjava o usposobljenosti ponudnika,
– izjava o strinjanju s pogoji pogodbe,
katere vzorec je priložen razpisni dokumentaciji.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B1) spodaj navedena merila:
1. cena 60 točk,
2. tehnične zahteve 20 točk,
3. dobavni rok 10 točk,
4. reference 10 točk.
V vrstnem redu od najpomembnejšega
do najmanj pomembnega: da.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 8. 5. 2007.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na transakcijski račun št. SI56
0600-0002-9105-634.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 10.
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: 90 dni od navedenega skrajnega
roka za sprejemanje ponudb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 11. 5. 2007
ob 12. uri; Celjska cesta 12, 3250 Rogaška
Slatina.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 31. 3. 2007.
OKP Javno podjetje za komunalne
storitve Rogaška Slatina, d.o.o.

Gradnje
Ob-9772/07
Preklic
Preklicujemo obvestilo o naročilu za
rekonstrukcijo grelnih naprav in inštalacijo
klimatskih naprav, naročnika Elektro Celje,
d.d., objavljeno v Uradnem listu RS, št. 29 z
dne 30. 3. 2007, Ob-8570/07.
Uredništvo
Št. 64/744/2007
Ob-9473/07
1.1)
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: Janez Blatnik, e-pošta: Janez.Blatnik@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, Ljubljana, 1000
Slovenija, tel. 00386/1/474-25-54, v roke:
Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič, Urška
Pintar, 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. 1/474-25-54,
v roke: Albinca Suhadolc, Milena Trifunovič,
Urška Pintar, faks 00386/1/474-25-02.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
I.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba antikorozijske zaščite v
letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
DV ELES-a.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
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II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba antikorozijske zaščite v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45442120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
1) Kratek opis: izvedba antikorozijske
zaščite na DV 400 kV Beričevo–Divača SM
1-25.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45442120.
3) Količina ali obseg: 8.015 m2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 8.
2007, zaključek 17. 8. 2007.
Sklop št. 2
1) Kratek opis: izvedba antikorozijske
zaščite na DV 110+20 kV Vuhred–Ožbalt
SM 1-26.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45442120.
3) Količina ali obseg: 3.490 m2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 11. 6.
2007, zaključek 29. 6. 2007.
Sklop št. 3
1) Kratek opis: izvedba antikorozijske
zaščite na DV 110+20 kV Vuhred–Ožbalt
SM 27-56.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45442120.
3) Količina ali obseg: 3.782 m2.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 11. 6.
2007, zaključek 29. 6. 2007.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: skladno
z razpisno dokumentacijo.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 11. 6. 2007, zaključek 17. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% skupne ponudbene vrednosti z vključenim DDV in z rokom veljavnosti 60 dni od
datuma določenega za dostavo ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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:
– ena odlično ocenjena referenca dejanskega izvajalca del za izvedeno obnovo
AKZ na vsaj enem daljnovodu (ali delu daljnovoda) na napetostnem nivoju 110 kV ali
več ali na kovinskih predalčnih konstrukcijah
(višina nad 5 m) v obsegu vsaj 5.000 m2 v
zadnjih 5 letih, vključno od leta 2002. Za
priznanje popolne reference mora ponudnik
izpolniti priloženi obrazec Potrdilo o referencah za ponudnika oziroma podizvajalca
in opremiti z žigom in podpisom s strani
naročnika, ki reference potrjuje;
– garancijski rok za razpisana dela je
minimalno 10 let od zapisniško potrjenega
zaključka del;
– ponudnik lahko kandidira na vseh treh
sklopih, mora pa pristati na pogoj, da bo
izbran samo za 1 sklop (v primeru, da bo po-
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nudnik najugodnejši na več sklopih, bo naročnik izbral izvajalce za posamezen sklop
po vrstnem redu, ki bo zanj najugodnejši);
– ponudnik mora sprejeti pogoj, da bo
delo možno izvesti samo v primeru, če bo
elektroenergetska situacija dovoljevala izklop daljnovoda;
– ponudnik naj navede število delavcev,
s katerimi bo izvedel delo, s tem da naj upošteva časovno razporeditev dela v skladu s
planom izklopov. Ponudnik mora imeti na
razpolago najmanj pet delavcev slikopleskarske stroke, kar dokazuje s pogodbo o
zaposlitvi, pogodbo o delu, izjavo delavca,
ki bo na voljo, ipd. dokumenti. Teh 5 delavcev mora ponudnik tudi poimensko navesti.
Ponudnik dokazuje delavčevo kvalifikacijo
s spričevalom oziroma nostrificiranim spričevalom, kolikor je nostrifikacija zanj v RS
potrebna. Morebitne kopije spričeval morajo
biti overjene. Naročnik bo upošteval, da en
delavec lahko opravi dnevno 80 m2 AKZ in
bo glede na število izvajalčevih delavcev in
roke odklopov ocenil izvajalčevo sposobnost izvedbe del na določenem daljnovodu
ali delu DV;
– ponudnik (izbrani izvajalec) mora najkasneje 7 dni pred pričetkom del naročniku
dostaviti poimenski seznam ljudi, ki bodo
izvajali dela. Hkrati mora predložiti še dokazilo, da so delavci zdravstveno sposobni
za delo na višini ter teoretično in praktično
usposobljeni za izvajanje AKZ v skladu z
določbami Zakona o varnosti in zdravju pri
delu;
– roki izvedbe del so za DV 400 kV Beričevo–Divača od 1. 8. 2007 do 17. 8. 2007,
za DV 110+20 kV Vuhred–Ožbolt od 11. 6.
do 29. 6. 2007;
– rok plačila računov je 60 dni od datuma
njihove izstavitve.
IIl.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.
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: 34/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: virmansko nakazilo z oznako javnega razpisa na račun št. 02924-0017900956, sklic na sklep
34/2007.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: 18. 5.
2007 ob 10. uri, Elektro-Slovenija, d.o.o.,
Hajdrihova 2, Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
27. 3. 2007.
Elektro-Slovenija, d.o.o.

Št. 02/2007
Ob-9720/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vodovod-kanalizacija, javno podjetje
d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/42-50-313, faks 03/42-50-310.
Internetni naslov naročnika: www.vo-kacelje.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Vodovodkanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava
2a, 3000 Celje, Slovenija, v roke: Petra
Kodela Felicijan, tel. 03/42-50-340, faks
03/42-50-310.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Vodovod-kanalizacija, javno
podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, v roke: Petra Kodela Felicijan, tel.
03/42-50-340, faks 03/42-50-310.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je potrebno poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Vodovod-kanalizacija, javno podjetje d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje, Slovenija, v
roke: tajništvo podjetja, tel. 03/42-50-313,
faks 03/42-50-310.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja sistema televizije
zaprtega kroga z vključitvijo obstoječe
opreme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Celje, Občina Dobrna, Občina
Štore, Občina Vojnik.
II.1.3) Obvestilo Vključuje: sklenitev
okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 48 mesecev.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: s
sistemi televizije zaprtega kroga želimo vršiti
nadzor nad dogajanjem na naslednjih lokacijah podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o.,
Celje: Vodarna Medlog, zajem Vitanje (Hudinja), Čistilna naprava Vitanje in zajem Jelševa Loka, Čistilna naprava Škofja vas, Čistilna naprava Dobrna, črpališče Laška vas,
Čistilna naprava Celje, Uprava Celje. Na
vsaki zgoraj navedeni lokaciji se instalira lokalni sistem televizije zaprtega kroga s svojo
napravo za digitalno snemanje, spremljanje
in pregledovanje posnetkov. V nadzornem
centru v upravni stavbi podjetja se izvede
dostop do vseh dislociranih lokalnih naprav
za digitalno snemanje, spremljanje in pregledovanje posnetkov. Prav tako pa se izvede tudi samodejno posredovanje alarmnega
posnetka iz dislociranih lokacij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.31.
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:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne do-
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ločbe, ki to urejajo: rok plačila je 60 dni po
opravljenih delih.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Da ponudnik oziroma njegov zakoniti
zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen za naslednja kazniva
dejanja, opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (velja za fizične osebe),
dajanje podkupnine, sprejemanje daril za
nezakonito posredovanje in dajanje daril za
nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančni interes Evropskih skupnosti v
smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
– Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in za katero
daje ponudbo, pri organu države, v kateri
ima sedež.
– Da ima ponudnik plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
– Da proti ponudniku ni uveden postopek
stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v
skladu s predpisi.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti ekonomsko-finančno
sposoben.
Dokazila:
– za pravne osebe (gospodarske družbe): obrazec BON 1, ki ne sme biti starejši
od 30 dni od dne oddaje ponudbe, mora
vsebovati podatke za zadnje bilančno obdobje,
– za fizične osebe (samostojni podjetnik
posameznik): obrazec BON/SP, ki ne sme
biti starejši od 30 dni.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– spisek kadrov in njihova strokovna
usposobljenost zahtevana v razpisni dokumentaciji, priložiti je potrebno seznam kadrov z njihovo strokovno usposobljenostjo
in delovnimi izkušnjami;
– izobrazbene in strokovne kvalifikacije
izvajalca ter kvalifikacije oseb, ki bodo izvajale delo;
– ponudnik mora biti lastnik licence za izvajanje in vzdrževanje ponujenih sistemov.
Dokazila: predložitev dokumenta iz katerega je razvidno, da je lastnik licence.
– ponudnik mora imeti ustrezno tehnično
opremo in orodja za izvedbo predmetnega
naročila, zahtevanih v razpisni dokumentaciji;
– spisek referenc, zahtevanih v razpisni
dokumentaciji;
– ponudnik mora izdelati program vzdrževanja sistema iz ponudbe.

vanja razpisne dokumentacije in osnovnih
podatkih ponudnika.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 11. uri; v sejni sobi Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a,
3000 Celje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov s pooblastili za zastopanje in drugi.
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,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: pri naročniku,
Priloga A I.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
Vodovod-kanalizacija,
javno podjetje d.o.o.

III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNGD02/2007.
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:
22. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: stroške razmnoževanja razpisne dokumentacije v višini 20
EUR (v ceni je vključen DDV) je potrebno
nakazati na transakcijski račun naročnika
Vodovod-kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.,
Lava 2a, 3000 Celje, št.: 06000-0141786072.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti v
tajništvu podjetja s predložitvijo potrdila o
plačanih stroških razpisne dokumentacije in
osnovnimi podatki o ponudniku ali po pošti
po predhodno po faksu 03/42-50-310 poslanem potrdilu o plačanih stroških razmnože-

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 201/07
Ob-9300/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
Slovenska cesta 58, 1516 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Polona
Rahne, tel. +386/1/230-41-36, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava primarne in sekundarne
opreme za RTP 110/20 kV Vrhnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dostavna dispozicija
za razpisno opremo je lokacija RTP Vrhnika
na Vrhniki, razloženo oziroma zmontirano in
preizkušeno v skladu z zahtevami v PZR.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Javni razpis sestavljajo naslednji razpisni sklopi:
– sklop št. 1: 110 kV odklopniki,
– sklop št. 2: 110 kV ločilniki,
– sklop št. 3: 110 kV merilni transformatorji,
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– sklop št. 4: 110 kV odvodniki prenapetosti,
– sklop št. 5: 20 kV oprema,
– sklop št. 6: oprema vodenja, zaščite
in meritev in
– sklop št. 7: oprema lastne porabe.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31210000, dodatni predmet(-i): 31214100,
31214110, 31173000, 31216000, 31214000,
31154000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost oddanega(ih) naročila(-): 1,084.961 EUR brez
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
IV.2.2) Uporabljena je elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 43/06.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 195 –
207146 z dne 12. 10. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S 228
– 244868 z dne 30. 11. 2006; 2006/S 244
– 260881 z dne 22. 12. 2006.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 1: 110 kV odklopniki
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: damjan.debeljak@c-g.si, tel.
+386/1/283-41-05, faks +386/1/283-40-25.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
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Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 118.903,36 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 124.000 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 2: 110 kV ločilniki
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.psaker@elektronabava.si, tel.
+386/1/589-94-63, faks +386/1/589-94-09.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
53.200 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 3: 110 kV merilni transformatorji
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: damjan.debeljak@c-g.si, tel.
+386/1/283-41-05, faks +386/1/283-40-25.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 103.296,61 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 116.825 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 4: 110 kV odvodniki
prenapetosti
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: damjan.debeljak@c-g.si, tel.
+386/1/283-41-05, faks +386/1/283-40-25.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 19.055,69 EUR brez DDV, najvišja ponudba 20.740,28 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 5: 20 kV oprema
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
TSN, d.o.o., Šentiljska c. 49, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: tsn@tsn.si, tel.
+386/2/228-66-00, faks +386/2/252-50-05.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
357.544,65 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 6: oprema vodenja, zaščite in meritev
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24.
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junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.psaker@elektronabava.si, tel.
+386/1/589-94-63, faks +386/1/589-94-09.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 453.690,62 EUR brez DDV,
najvišja ponudba 486.890,92 EUR brez
DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 7: oprema lastne porabe
V.1.1) Datum oddaje naročila: 6. 2.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/500-43-88,
e-pošta: bojan.ales@iskrasistemi.si, faks
+386/1/519-14-24.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila: najnižja ponudba 39.417,61 EUR brez DDV, najvišja ponudba 47.126,18 EUR brez DDV.
V.1.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo
oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 1: 110 kV odklopniki
V.2.1) Število prejetih ponudb: 2.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: damjan.debeljak@c-g.si, tel.
+386/1/283-41-05, faks +386/1/283-40-25.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 118.903,36 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 2: 110 kV ločilniki
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektronabava, d.o.o., Cesta
23. junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, epošta: mitja.psaker@elektronabava.si, tel.
+386/1/589-94-63, faks +386/1/589-94-09.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 53.200 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 3: 110 kV merilni transformatorji
V.2.1) Število prejetih ponudb: 2.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: damjan.debeljak@c-g.si, tel.
+386/1/283-41-05, faks +386/1/283-40-25.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 103.296,61 EUR.

V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 4: 110 kV odvodniki
prenapetosti
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: C & G,
d.o.o., Riharjeva 38, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: damjan.debeljak@c-g.si, tel.
+386/1/283-41-05, faks +386/1/283-40-25.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 19.055,69 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 5: 20 kV oprema
V.2.1) Število prejetih ponudb: 3.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
TSN, d.o.o., Šentiljska c. 49, 2000 Maribor, Slovenija, e-pošta: tsn@tsn.si, tel.
+386/2/228-66-00, faks +386/2/252-50-05.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 357.544,65 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 6: oprema vodenja, zaščite in meritev
V.2.1) Število prejetih ponudb: 2.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Elektronabava, d.o.o., Cesta 24.
junija 3, 1231 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: mitja.psaker@elektronabava.si, tel.
+386/1/589-94-63, faks +386/1/589-94-09.
V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 453.690,62 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
Št. naročila 43/06
Naslov: Sklop št. 7: oprema lastne porabe
V.2.1) Število prejetih ponudb: 4.
V.2.2) Število oddanih naročil: 1.
V.2.3) Ime in naslov gospodarskega sub
jekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Iskra Sistemi, d.d., Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: bojan.ales@iskrasistemi.si, tel.
+386/1/500-43-88, faks +386/1/519-14-24.
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V.2.4) Skupna končna vrednost naročila
brez DDV: 39.417,61 EUR.
V.2.5) Država porekla izdelka ali storitve:
s poreklom iz Skupnosti.
V.2.6) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.2.7) Naročilo je bilo oddano ponudniku,
kije predložil varianto: ne.
V.2.8) Ponudbe so bile izločene, ker so
bile neobičajno nizke: ne.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije:
Oddelek IV: Postopek
Točka IV.2) Merila za oddajo IV.2.1) Merila za oddajo: velja za vseh sedem sklopov:
in Oddelek V: Oddaja naročila V.2) Oddaja
in vrednost naročila – obvezne informacije,
ki niso namenjene za objavo
V.2.6) Merila za oddajo: velja za vseh
sedem sklopov:
1. skupna ponudbena vrednost (91%
delež),
2. garancijski rok (6% delež),
3. certifikat kakovosti ISO serije 9000 ponudnika in proizvajalca opreme (3% delež).
Točka IV.3) Upravne informacije
IV.3.2) Prejšnje objave z istim naročilom:
velja za vseh sedem sklopov:
1. Ur. l. RS, št. 106 z dne 13. 10. 2006,
Ob-28408/06 (predhodna objava),
2. Ur. l. RS, št. 123-124 z dne 1. 12.
2006, Ob-33683/06 (objava),
3. Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36780/06 (popravek objave).
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
26. 3. 2007.
Elektro Ljubljana, Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-9328/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Celje, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vrunčeva 2a, 3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): vložišče, v roke: Sonja Marinček,
Irena Fabjan, tel. 03/42-01-477, 42-01-488,
e-pošta: elektro.celje@elektro-celje.si, faks
03/54-85-023.
Valuta pred prevzemom: 40 EUR,
DDV je vštet na transakcijski račun št.
06000-0001100279, sklic na številko 1207.
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o naslovu, davčni številki in navedbi oznake blago 10/07.

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava opreme in izvedba nadgradnje TK omrežja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava opreme in izvedba nadgradnje
TK omrežja.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
2 meseca od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe, za odpravo napak v garancijskem roku, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: kot v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. tehnična ustreznost
3. rok plačila

Ponderiranje

85%
13%
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: 22. 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.

Stran

Gradnje
Ob-9329/07
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
2/07-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: izgradnja RTP 110/20 kV Dravograd.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RTP
Dravograd.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja RTP 110/20 kV Dravograd.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(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:
kot v razpisni dokumentaciji.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe in ostale zahteve v razpisni dokumentaciji.
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:
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– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. čas gradnje
3. roka plačila

85%
10%
5%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 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: 18. 5.
2007 ob 9. uri; upravna zgradba naročnika
Vrunčeva 2a/IV.
Elektro Celje, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 6/35-3495/1-07
Ob-9497/07
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 in-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vesticije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje elektro instalacij in
naprav na poštah na PE Maribor.
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 elektro instalacij in naprav
na poštah na PE Maribor.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(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: ponud

nik (in njegov zakonit zastopnik, kolikor gre
za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno
obsojen zaradi kaznivih dejanj, navedenih v
prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik
mora biti sposoben za opravljanje poklicne
dejavnosti, ponudnik ne sme biti v postopku
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ter
ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kateremkoli podobnem položaju.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila

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

Ponderiranje

90 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.
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: 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 22. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 10. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 423-6/2007
Ob-9474/07
Na podlagi 7. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo), 23. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05
– uradno prečiščeno besedilo), Proračuna
Republike Slovenije za leto 2007 in 2008
(Uradni list RS, št. 116/06 in 126/06), Zakona o izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 2007 in 2008 (Uradni list
RS, št. 126/06) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06) objavlja Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje projektov
zmanjševanja razlik v zdravju v letih
2007/08
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov zmanjševanja razlik v zdravju.
Ministrstvo bo sofinanciralo razvojne
projekte in pilotske programe, ki imajo za
cilj zmanjševanje razlik v zdravju na področjih z najslabšimi kazalniki zdravstvenega stanja in razvoja. Ministrstvo bo podpiralo mreženje, ker so tovrstne aktivnosti
uspešnejše, če se izvajajo skupaj z drugimi
razvojnimi partnerji v regiji. Projekti bodo
morali izkazovati široke socialne in ekonomske učinke na prebivalstvo ter pozitivne učinke na okolje.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu in
merila za izbor prejemnikov sredstev
2.1 Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji projektov, ki izpolnjujejo naslednje
razpisne pogoje:
– so registrirani kot javni zavod in predložijo potrdilo o registraciji,
– predložijo zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja projekta,
ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda,
– prijavljajo projekt, ki je predmet razpisa, kar je razvidno iz razpisne dokumentacije,
– prijavljen projekt izvajajo v Republiki
Sloveniji,
– prijavljajo projekt, ki je namenjen eni
izmed treh regij (pomurski, zasavski ali spodnjeposavski) z najnižjim indeksom človekovega razvoja v Sloveniji (Socialni razgledi
2006, UMAR),
– prijavljajo projekt, ki je usklajen z regionalnimi in lokalnimi razvojnimi prioritetami
(ustrezna dokazila – izjava o vključenosti
vsebine projekta v Regionalni razvojni program),
– imajo izkušnje z izvajanjem projektov
za zmanjševanje razlik v zdravju (ustrezna
dokazila o izvedenih projektih),
– predložijo finančno konstrukcijo za
projekt, ki ga prijavljajo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
uporabnikov in delež sredstev iz drugih
virov.
2.2 Izpolnjevanje razpisnih pogojev: izpolnjevanje razpisnih pogojev bo ugotavljala strokovna komisija za vodenje postopka

oddaje sredstev, ki jo izmed uradnikov zaposlenih na ministrstvu, pristojnem za zdravje,
imenuje minister.
2.3 Razpisna merila:

5. Razpisni rok
Razpisni rok javnega razpisa zmanjševanja razlik v zdravju 2007/08 za oddajo vlog
je 20. 4. 2007.

Merila

Možne točke

Celovitost predloženega projekta:
– razvoj metodologij in modelov
– priprava novih orodij

10
10

Usmerjenost v ranljive ciljne skupine populacije kot so mladi, nezaposleni, romska populacija in druge socialno-ekonomsko prikrajšane
skupine:
– projekt segmentira heterogeno ciljno populacijo v manjše homogene
skupine in izhaja iz njihovih specifičnih potreb,
– projekt obsega aktivnosti za vključevanje težje dostopnih ciljnih
skupin

5
5

Mreženje in partnerstvo v projektu:
– oblikovanje podporne mreže lokalnih institucij in nevladnih organizacij
– projekt ima ustrezno multiinstitucionalno kadrovsko zasedbo

10
10

Dodana vrednost in izvirnost projekta:
– projekt se navezuje na obstoječe dosežke na tem področju in predstavlja dodano vrednost
– razvoj inovativnih medsektorskih pristopov v promociji zdravja

5
5

Evalvacija projekta:
– projekt ima opredeljen ustrezen način evalvacije
– uporabniki so vključeni v evalvacijo učinkov projekta

5
5

Dokazana učinkovitost projekta:
– statistični kazalci
– drugi kazalci

10
10

Primernost načrta financiranja:
– projekt ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov
– višina stroškov storitev se giblje v okviru realnih primerljivih postavk

5
5

Skupaj
2.4 Uporaba meril
Strokovna komisija za vodenje postopka
oddaje sredstev bo pregledala izpolnjevanje
razpisnih meril. Prijavitelj mora zagotoviti
najmanj 20% lastnih sredstev od skupne
vrednosti prijavljenega projekta.
Ministrstvo bo na podlagi ocene projektov glede na pogoje in merila za izbor
sofinanciralo najbolje ocenjene projekte po
točkovnem vrstnem redu tako, da bo projekt z maksimalno zbranimi točkami sofinancirani v deležu največ 80% zaprošenih
sredstev, vsak naslednji projekt pa proporcionalno manj glede na zbrane točke do
porabe sredstev.
Ministrstvo za zdravje bo sofinanciralo le
stroške, specificirane pod točko 4.2. (struktura cene projekta) v obrazcu RZ 2007/08,
ki je del razpisne dokumentacije.
3. Okvirna višina sredstev: skupna okvirna višina sredstev razpisa je 344.698 EUR,
in sicer 172.401 EUR v letu 2007 in 172.297
EUR v letu 2008.
4. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena za leto 2007 do 15. novembra 2007 in za leto 2008 do 15. novembra
2008, razen v primerih, ko ministrstvo soglaša s kasnejšo porabo sredstev.
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Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela najkasneje do 12. ure
dne, 20. 4. 2007 v glavno pisarno Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana.
6. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija (obrazec RZ
2007/08, vzorec pogodbe s priloženo disketo) je prijaviteljem na voljo v glavni pisarni
Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 22, vsak delavnik
med 8. in 12. uro oziroma na spletnem naslovu: http://www.gov.si/mz – v rubriki »Javni razpisi«.
Popolna vloga vsebuje naslednje dokumente:
– prijavo na pravilno izpolnjenem obrazcu RZ 2007/08 z vsemi zahtevanimi podatki
in prilogami,
– podroben opis projekta,
– potrdilo o registraciji javnega zavoda,
– zadnje letno finančno in vsebinsko poročilo o delu vlagatelja projekta, ki ga je potrdil ustrezen organ javnega zavoda,
– vzorec pogodbe, izpolnjen z vsemi
podatki vlagatelja, podpisan in opremljen
z žigom.
7. Oddaja in dostava predlogov
7.1 Predlagatelji morajo vlogo oddati
na razpisnem obrazcu RZ 2007/08 »Prija-
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va na javni razpis za sofinanciranje projektov zmanjševanja razlik v zdravju v letih
2007/08«.
Obrazec RZ 2007/08 in izpolnjen vzorec
pogodbe morata biti izpolnjena v Wordovem
urejevalniku besedil ('97 ali novejši) in priložena v papirni in elektronski obliki (3.5« HD
disketa DOS formata) k prijavi na razpis.
Vloga z vso potrebno dokumentacijo
mora biti predložena na naslov: Ministrstvo
za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, v
zaprti kuverti označeni z oznako: »Ne odpiraj – javni razpis RZ 2007/08«.
Na hrbtni strani mora biti napisan naslov
prijavitelja.
Vsak posamezen projekt je potrebno
skupaj z zahtevano dokumentacijo predložiti v posebni kuverti, označeni na način, ki
je predpisan v tej točki.
Nepravočasno prispelih ali nepravilno
označenih vlog strokovna komisija ne bo
obravnavala in jih bo neodprte vrnila prijavitelja.
7.3 V primeru ugotovitve formalne nepopolnosti vloge, bo komisija pozvala prijavitelja, da v 8 dneh dopolni vlogo.
7.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki po
preteku roka iz točke 7.3, ne vsebuje vseh
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa iz 6.
točke razpisne dokumentacije.
8. Izločitev vlog
Iz postopka bodo izločeni:
– projekti profitnih organizacij,
– vlagatelji, ki so bili pogodbena stranka
ministrstva v preteklih letih in niso redno
in v celoti izpolnjevali svojih obveznosti do
ministrstva,
– projekti, ki niso predmet razpisa,
– projekti, ki se ne izvajajo v Sloveniji,
– projekti in aktivnosti, ki so sestavni del
letnega programa izvajalca in so v celoti financirani iz proračunskih sredstev in drugih
javnih sredstev,
– projekti, ki so bili financirani v okviru
javnega razpisa za sofinanciranje programov varovanja in krepitve zdravja v letih
2006/07,
– strokovna srečanja, strokovni založniški projekti, programi/projekti, ki jih izvajalci
v celoti tržijo in investicijski projekti,
– vloge, ki ne bodo oddane na predpisanem obrazcu v zahtevani obliki.
9. Informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z razpisom lahko
prijavitelji dobijo vsak delavnik med 10. in
11. uro na tel. 01/478-60-97 in na elektronskem naslovu: anita.vidovic@gov.si.
10. Odpiranje vlog in obveščanje o izbori
Odpiranje prejetih vlog se bo pričelo
23. 4. 2007 in ne bo javno.
Prijavitelji bodo o izboru projektov obveščeni najkasneje v 60 dneh od dneva, ko bo
končano odpiranje vlog.
Na podlagi predloga komisije o vlogah
odloči minister s sklepom. Prijavitelj lahko
na ministrstvo v roku 8 dni od prejema sklepa vloži zoper ta sklep pritožbo, o kateri bo
odločal minister.
Ministrstvo za zdravje
Št. 4111-6/2007-1
Ob-9475/07
Na podlagi 7. in 10. člena Zakona o športu (Ur. l. RS, št. 22/98) in 4. člena Pravilnik
o načinu in postopku sofinanciranja izvajalcev letnega programa športa (Ur. l. RS, št.
95/99, 11/06), objavlja Ministrstvo za šolstvo
in šport
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javni razpis
za zbiranje predlogov
za sofinanciranje investicij
v novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2008, 2009 in 2010
1. Naziv in sedež neposrednega uporabnika: Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38, 1000 Ljubljana.
2. Prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo
lastniki in upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega programa športa na državni ravni
(Ur. l. RS, št. 6/07).
3. Predmet, namen in cilj razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje
športne infrastrukture v letih 2008, 2009 in
2010, katerih izvajanje se bo pričelo v letu
2008.
Namen razpisa je zgraditi mrežo javnih
športnih objektov skladno z Nacionalnim
programom športa v Republiki Sloveniji (Ur.
l. RS, št. 24/00), sofinancirali pa se bodo
naslednji projekti:
a) izgradnja in tehnološka posodobitev
pokritih športnih objektov;
b) izgradnja in tehnološka posodobitev
nepokritih športnih objektov;
e) športna oprema.
Cilj razpisa je zagotoviti prostorske pogoje za športno dejavnost za vse kategorije
uporabnikov.
4. Upravičeni stroški za sofinanciranje
V okviru razpisa se sofinancirajo stroški
izgradnje in posodobitve športnega objekta
od začetka izvedbe del na gradbišču do
predaje v uporabo.
Stroški investicije do pridobitve upravnih dovoljenj za gradnjo, stroški gradbenega nadzora, najemanja kreditov ter stroški
prispevkov za dovoljenja in komunalne priključke niso predmet sofinanciranja.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne
infrastrukture v letih 2008, 2009 in 2010, je
5,890.000 EUR (na postavki 2220 – Športna
infrastruktura), in sicer:
– v letu 2008 2.350.000 EUR,
– v letu 2009 2.100.000 EUR,
– v letu 2010 1.440.000 EUR.
Dokončni prevzem obveznosti s strani
ministrstva za sredstva, ki so razpisana za
leto 2010, je vezan na predhodno izpolnitev
odložnega pogoja. Kot odložni pogoj je določena izpolnitev določil 22. člena Zakona
o izvrševanju proračuna RS za leto 2007 in
2008 (Ur. l. RS, št. 126/06), o čemer pogodbeni stranki v letu 2008 skleneta poseben
aneks k osnovni pogodbi.
Delež sofinanciranja je opredeljen z Pravilnikom o merilih za sofinanciranje izvajanja
letnega program športa na državni ravni (Ur.
l. RS, št. 6/07).
6. Pogoji in merila sofinanciranja
Na razpis se lahko prijavijo lastniki ali
upravljalci javnih športnih objektov, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o
merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na državni ravni (Ur. l. RS,
št. 6/07).
Predlagane investicije se morajo izvajati
v Sloveniji in morajo izpolnjevati naslednje
pogoje za kandidiranje:
6.1. Investicijski projekt mora biti skladen
s predmetom in namenom razpisa, kar se
dokazuje z investicijsko dokumentacijo.

6.2. Iz finančne konstrukcije mora biti
razvidno, da ima prijavitelj zagotovljenih
vsaj 80% sredstev za objekt oziroma 50%
sredstev za opremo. Prijavitelj mora predložiti dokazilo o zaprtju finančne konstrukcije
upoštevaje tudi pričakovana sredstva iz naslova tega razpisa.
6.3. Investicijski projekt se ne sme pričeti
pred uvrstitvijo projekta v Načrt razvojnih
programov v državnem proračunu. Predvideni začetek izvedbe investicijskega projekta je najkasneje 1. 7. 2008, zaključek pa
31. 12. 2010.
6.4. Da so pridobljena vsa dovoljenja za
začetek izvedbe investicije (minimalni pogoj
je podana vloga za izdajo upravnega dovoljenja za poseg v prostor, pravnomočna
dovoljenja pa je obvezno pridobiti pred podpisom pogodbe).
6.5. Kolikor gre za objekte, ki so namenjeni obveznim vsebinam v osnovnih šolah,
je potrebno upoštevati Navodila za graditev
osnovnih šol v Republiki Sloveniji – Prostori
za športno vzgojo za osnovno šolo (junij
1999).
Vloge prijaviteljev, ki ne izpolnjujejo pogojev za kandidiranje se zavrnejo, vloge, ki
niso dopolnjene v določenem roku pa se
zavržejo.
Ministrstvo za šolstvo in šport izda izbranim prejemnikom sklep o dodelitvi nepovratnih sredstev. Projekt bo po veljavnem postopku uvrščen v Načrt razvojnih programov
v državnem proračunu.
Ministrstvo za šolstvo in šport z izbranim
prejemnikom sklene pogodbo o sofinanciranju pod pogojem, da bo le-ta izpolnil vse
zahteve, določene v sklepu o dodelitvi nepovratnih sredstev, najkasneje v 4 mesecih od
obvestila o uvrstitvi projekta v Načrt razvojnih programov v državnem proračunu.
7. Vloga mora vsebovati:
7.1. Ožigosan prijavni obrazec, podpisan
s strani pooblaščene osebe prijavitelja;
7.2. Izjavo o strinjanju z razpisnimi pogoji;
7.3. Dokazilo, da se investicija še ni pričela izvajati (investicija se lahko prične šele
po zagotovitvi sredstev iz državnega proračuna). Predlagatelj kot dokazilo predloži
fotografije lokacije, terena oziroma objektov,
ki so predmet predlagane investicije (lahko
na CD);
7.4. Sprejet odlok o proračunu občine in
veljavni načrt razvojnih programov – Obrazec 3;
7.5. Dokazilo o ostalih virih za zaprtje
finančne konstrukcije;
7.6. Parafiran vzorec pogodbe;
7.7. Podpisan in ožigosan Dokument
identifikacije investicijskega projekta izdelan skladno z Uredbe o enotni metodologiji
za pripravo investicijske dokumentacije na
področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 20/06),
kolikor je izdelana druga investicijska dokumentacija (PIZ ali IP), se jo lahko priloži;
7.8. Prijavitelj mora skupaj z investicijskim dokumentom predložiti sklep ustreznega organa prijavitelja o potrditvi predložene
investicijske dokumentacije in zaznamek
na investicijskem dokumentu, ki je predmet
sklepa;
7.9. Dokazilo o lastništvu oziroma o pravici za graditev;
7.10. Fotokopija lokacijske informacije
oziroma izjava, da upravno dovoljenje za
poseg v prostor ni potrebno;
7.11. Potrdilo pristojne nacionalne panožne športne zveze ali občinske športne
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zveze ali občine, sprejeto s strani pristojnega organa, iz katerega bo razviden pomen investicije v športni objekt oziroma
opremo;
7.12. Projektno dokumentacijo, in sicer za
– novogradnjo, rekonstrukcijo, nadomestno gradnjo – vsaj idejno rešitev v obsegu:
situacija (vsaj 1:1000), karakteristični tlorisi
in prerezi (1:200 ali pomanjšava na format
A3) ter tehnični opis;
– za opremo – specifikacijo opreme na
osnovi predračuna, ki ne sme biti starejši od
dveh mesecev.
8. Način prijave in razpisni rok: rok, do
katerega morajo biti predložene vloge: Pisne prijave na razpisnih obrazcih pošljite do
11. 5. 2007 na naslov Ministrstvo za šolstvo
in šport, Direktorat za šport, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana. Prijava mora biti predložena v zapečatenem ovitku, ovitek pa mora
biti na sprednji strani označen z napisom
»Ne odpiraj – Športna infrastruktura 2008
(4111-6/2007)«. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila oddana najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav na
pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v vložišču ministrstva na naslovu
Kotnikova 38, Ljubljana. Upoštevane bodo
le pravočasne prijave, ki bodo izpolnjevale
vse zahteve tega razpisa in za katere bodo
prijavitelji v rokih, določenih v razpisu, zagotovili potrebno dokumentacijo. Prijave, ki ne
bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so
del razpisne dokumentacije, bodo izločene
iz nadaljnjega postopka. Vsaka vloga mora
biti v svoji ovojnici.
9. Odpiranje vlog se bo pričelo 15. 5.
2007 in ne bo javno.
10. Ministrstvo za šolstvo in šport si pridržuje pravico, da po svoji presoji in na
stroške prijavitelja naroči revizijo tehnično-tehnološke projektne dokumentacije, o
čemer bo predhodno obvestilo prijavitelja.
V primeru, da se prijavitelj ne strinja z naročilom revizije, se šteje, da je odstopil od
prijave na razpis.
Vsi podatki iz vloge prijavitelja, razen
osebnih podatkov ključnih kadrov, so javni.
11. Obveščanje o izboru: rok, v katerem
bodo prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa je najkasneje 90 dni od datuma odpiranja vlog.
12. Kraj, čas in oseba pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je dosegljiva
na spletnih straneh Ministrstva za šolstvo in
šport na naslovu http://www.mss.gov.si, kjer
je tudi podrobneje opisan postopek elektronskega izpolnjevanja obrazcev. Razpisne
obrazce, navodila in dodatne informacije
lahko predlagatelji dobijo na Direktoratu za
šport, pri Mojci Plestenjak, 01/478-42-57, ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11.ure ali po
elektronski pošti: mojca.plestenjak@gov.si.
Za pomoč pri vnosu podatkov v spletno aplikacijo se prijavitelji lahko obrnejo na Saša
Grujiča, 01/230-60-72. Izpolnjene razpisne
obrazce prijavitelji natisnejo. Natisnjene
obrazce ožigosa in podpiše pooblaščena
oseba prijavitelja. Podpisane in ožigosane
obrazce prijavitelji pošljejo ali dostavijo v
skladu z 8. točko razpisa.
Ministrstvo za šolstvo in šport

b) 77.000 EUR za sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj, ki ne spadajo v
tekmovanja iz tč. a) (državna tekmovanja za
učence, dijake in študente višjih šol),
c) 35.470 EUR za sofinanciranje udeležbe na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah.
Višino sredstev posameznemu organizatorju tekmovanja določi strokovna komisija
glede na razpoložljiva proračunska sredstva
in glede na merila, opredeljena v razpisni
dokumentaciji.
V primeru presežka sredstev pri točki a)
ali b) strokovna komisija lahko presežek teh
sredstev prerazporedi za namen, določen v
točki a) ali b).
7. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu
2007 v skladu s predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
8. Rok in način predložitve prijave
Prijave morajo prispeti v zaprti ovojnici
na naslov: Ministrstvo za šolstvo in šport,
p.p. 104, 1001 Ljubljana oziroma Kotnikova 38, 1000 Ljubljana, najpozneje do 18. 5.
2007 do 14. ure.
Prijavo je potrebno poslati v zaprti ovojnici, na kateri mora biti:
– vidna označba: »Ne odpiraj – Prijava
na javni razpis za sofinanciranje državnih
tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad v znanju za učence, dijake in študente
višjih strokovnih šol v letu 2007: sklic na
številko 6038-2/2007«,
– naslov naročnika,
– naslov prijavitelja.
9. Odpiranje in obravnava prijav
Odpiranje prijav za dodelitev sredstev bo
v sredo, 23. 5. 2007 ob 8.30.
Glede na pričakovano veliko število prijav odpiranje ne bo javno.
Odpirajo se samo v roku dostavljene,
pravilno izpolnjene in označene ovojnice, ki
vsebujejo prijave, in sicer po vrstnem redu
glede na datum in čas prispetja prijave.
Strokovna komisija v roku 8 dni od odpiranja prijav pisno pozove tiste prijavitelje,
katerih prijave niso bile popolne, da jih dopolnijo. Rok dopolnitve je 8 dni. Nepopolne
prijave, ki jih prijavitelj v roku iz prejšnjega
stavka ne dopolni, se zavržejo.
Vrednotenje prijav poteka po merilih, določenih v razpisni dokumentaciji.
10. Rok obveščanja o izidu javnega razpisa: prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni predvidoma v roku 60 dni od dneva odpiranja prijav.
11. Informacije o razpisni dokumentaciji
11.1 Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavni obrazec MŠŠ DMTO/2007,
– postopek in merila za sofinanciranje
državnih tekmovanj in mednarodnih tekmovanj, olimpiad,
– vzorec tipske pogodbe s prilogo (zahtevek s poročilom – zahtevek obrZ_JRTZ07,
poročilo obrP_JRTZ07).
11.2 Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo:
razpisno
dokumentacijo
lahko zainteresirani poiščejo na domači
spletni strani Ministrstva za šolstvo in šport
(http://www.mss.gov.si/).
11.3 Dodatne informacije
Vse dodatne informacije lahko zainteresirani dobijo pri Marjetki Loborec Škerl
na Ministrstvu za šolstvo in šport, Župančičeva 6, 1000 Ljubljana, osebno ali po tel.

Št. 6038-2/2007
Ob-9660/07
Na podlagi 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja
(Ur. l. RS, št. 16/07 – UPB5), 16. člena Za-

kona o državni upravi (Ur. l. RS, št. 113/05
– UPB4), Zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leti 2007 in 2008 (Ur.
l. RS, št. 126/06 – ZIPRS0708) in v skladu
s Pravilnikom o postopkih za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS,
št. 13/06), Ministrstvo za šolstvo in šport
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje državnih tekmovanj
in mednarodnih tekmovanj, olimpiad
v znanju za učence, dijake in študente
višjih strokovnih šol v letu 2007
1. Naročnik: Ministrstvo za šolstvo in
šport Republike Slovenije, Kotnikova 38,
1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje:
2.1 organizacije državnih tekmovanj v
znanju na področju jezikoslovja, družboslovja, matematike, naravoslovja in tehnike,
2.2 udeležbe na mednarodni ravni po
predhodno izvedenem izboru na državni
ravni.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji
3.1 Na ta razpis se lahko prijavijo društva, zveze društev, šole, skupnosti šol, fakultete in drugi zavodi (v nadaljnjem besedilu: organizator), ki:
– organizirajo in zaključijo tekmovanje iz
znanja na področjih, opredeljenih v točki 2
(kolikor pri organizaciji tekmovanja sodeluje
več soorganizatorjev, je potrebno pri prijavi
razdeliti delež stroškov),
– imajo pravilnik oziroma pravila za organizacijo tekmovanja.
3.2 Prijava na razpis mora vsebovati:
3.2.1 izpolnjen in podpisan prijavni obrazec MŠŠ DMTO/2007
3.2.2 priloge:
– kopijo razpisa tekmovanja, ki ga je objavil organizator za šolsko leto 2006/2007,
– pravilnik oziroma pravila za organizacijo tekmovanja,
– predstavitev organizatorja z navedbo
vsebine dejavnosti na vzgojno-izobraževalnem področju,
– osnovna predstavitev tekmovanja,
– mednarodne povezave oziroma nadaljevanje tekmovanja na mednarodni ravni,
– kratek opis dosedanjih tekmovanj ter
povezanost tekmovanja z učnim načrtom
predmeta oziroma predmetnega področja.
Na posameznem obrazcu lahko organizator prijavi le eno tekmovanje. Organizator tekmovanja lahko prijavi več različnih
tekmovanj.
4. Strokovna komisija: postopek javnega
razpisa vodi strokovna komisija, ki jo imenuje minister za šolstvo in šport.
5. Merila za izbor prejemnikov sofinanciranja: merila za dodelitev sredstev za organizacijo državnih tekmovanj ter udeležbe
na mednarodnih tekmovanjih, olimpiadah v
znanju za učence, dijake in študente višjih
strokovnih šol so sestavni del razpisne dokumentacije.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago za
javni razpis
Okvirna višina sredstev tega razpisa
znaša 189.470 EUR, in sicer:
a) 77.000 EUR za sofinanciranje organizacije državnih tekmovanj za učence 9.
razreda osnovne šole, katerih priznanja so
lahko eden izmed načinov omejitve vpisa, ki
ga srednja šola določi sama z merili,
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01/478-54-38, vsak delavnik od 9. do 13.
ure.
Rok prijave začne teči naslednji dan po
objavi tega javnega razpisa v Uradnem listu RS.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 178/07
Ob-9662/07
Na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK),
Zakona o uresničevanju javnega interesa
za kulturo (Uradni list RS, št. 96/02 in 7/07
– odločba US) ter v skladu s Pravilnikom o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnikom
o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št.
109/02, 25/04 in 104/05) Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) objavlja
javni razpis
za izbor izvajalcev kulturnih projektov
ter projektov nakupa informacijske in
komunikacijske opreme za potrebe
splošnih knjižnic, ki jih bo v letu 2007
financirala Republika Slovenija iz
proračuna, namenjenega za kulturo
(projektni razpis 30, oznaka JPR30KOP-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova 10, Ljubljana.
1. Predmet javnega razpisa ter razpisno
področje: predmet javnega razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa računalniške in komunikacijske opreme (dalje: IKT) za potrebe
splošnih knjižnic. Razpisno področje je knjižnična dejavnost splošnih knjižnic.
2. Namen in cilji javnega razpisa: sredstva se razpišejo z namenom izpeljati nalogo države, da prispeva del sredstev za
podporo usklajenemu razvoju knjižnične
dejavnosti. Namen razpisa je sofinanciranje kulturnih projektov in projektov nakupa
IKT v splošnih knjižnicah v skladu z javnim
interesom na področju kulture, kar zagotavlja razvoj sodobnih knjižničnih storitev, ki
so osredotočene na kulturne, izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, spodbuja informacijsko opismenjevanje,
vseživljenjsko učenje in smotrno izrabo prostega časa, omogoča uporabo elektronskega gradiva in interneta ter s tem prispeva k
razvoju informacijske pismenosti, neformalnega izobraževanja in vsestranske informiranosti uporabnikov. Cilj razpisa je spodbujati uporabo knjižnic ter splošno dostopnost
informacij in storitev v knjižnični mreži slovenskih splošnih knjižnic.
3. Pomen izrazov
Splošne knjižnice so knjižnice, ki na podlagi Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS,
št. 87/01 in 96/02 – ZUJIK) izvajajo knjižnično dejavnost kot javno službo v skladu
z 2. in 16. členom in so samostojne pravne osebe ali organizacijske enote v okviru
samostojnih pravnih oseb (v nadaljevanju:
knjižnice).
Razpisno področje je delovno področje
predlagatelja, ki večinsko opredeljuje predlagateljevo dejavnost. Razpisno področje,
ki ga pokriva ta razpis, je knjižnična dejavnost.
Predlagatelj projekta je splošna knjižnica
ali druga samostojna pravna oseba, katere
organizacijska enota je splošna knjižnica, in
v njenem imenu direktor, ki poslovno predstavlja in zastopa pravno osebo. Predlagatelj projekta za potrebe splošnih knjižnic je
lahko tudi knjižnični informacijski servis, ki
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ga zastopa direktor, ali zveza splošnih knjižnic, ki jo zastopa predsednik zveze.
Upravičene osebe so splošne knjižnice,
ki so javni zavodi in so navedene v Prilogi 1
k Pravilniku o pogojih za izvajanje knjižnične
dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS,
št. 73/03, v nadaljnjem besedilu: Pravilnik),
oziroma njihove pravne naslednice, knjižnični informacijski servis in zveza splošnih knjižnic. Te so upravičene do prijave na razpis
in do vseh razpisnih postopkov.
Sofinancer je občina ustanoviteljica, soustanoviteljica ali pogodbena partnerica predlagatelja.
Projekt je vsebinska celota, ki je dostopna javnosti. Projekt je mogoče razbrati iz
izpolnjenega prijavnega obrazca.
Zaprošeni znesek financiranja projekta
je znesek, za katerega predlagatelj zaprosi
v okviru dovoljenega obsega financiranja in
predvidenih stroškov projekta.
Upravičeni stroški so stroški, ki jih financer priznava kot podlago za sofinanciranje
in se nanašajo na projektne vsebine iz točke
4 in na splošne pogoje iz druge in tretje alineje točke 5.1 tega javnega razpisa. Davek
na dodano vrednost se šteje kot upravičen
strošek.
Finančna uravnoteženost projekta pomeni, da se skupne vrednosti predvidenih
odhodkov in prihodkov celotnega projekta,
prikazane v finančni zgradbi, ujemajo (odhodki = prihodki).
4. Razpisno področje in razpisani projekti
Razpisno področje obsega možnost prijave naslednjih projektnih vsebin:
1. strokovno in informacijsko usposabljanje,
2. digitalizacija knjižnične dediščine,
3. nakup IKT.
Predmet sofinanciranja pod točko 1) je
organizacija strokovnega usposabljanja
zaposlenih (npr.: organizacija konferenc,
delavnic, tečajev ipd.), organizacija informacijskega usposabljanja uporabnikov ter
udeležba zaposlenih na usposabljanju za
uporabo interneta in digitalizacijo.
Predmet sofinanciranja pod točko 2) je
izvedba projektov digitalizacije v knjižnicah
(npr.: digitalizacija zbirk knjižnične dediščine, zlasti na področju domoznanstva, priprava informacijskih vsebin na podlagi digitaliziranega knjižničnega gradiva).
Predmet sofinanciranja pod točko 3) so
projekti nakupa IKT, in sicer:
a) za vzpostavitev ali posodobitev avtomatizirane izposoje v sistemu COBISS,
b) za vzpostavitev ali posodobitev posamičnih delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike,
c) za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za uporabo modulov COBISS3,
d) za uvedbo knjigomata,
e) za vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje
knjižnic,
f) za vzpostavitev e-knjižnice, ureditev
prostora e-knjižnice ter vzpostavitev spletnih
aplikacij (v nadaljnjem besedilu: za vzpostavitev e-knjižnice),
g) za optimalno delovanje sistema in
servisov COBISS v celotni mreži splošnih
knjižnic.
5. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
5.1 Na razpis se lahko prijavijo le predlagatelji projektov, ki so upravičene osebe in
izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– so v primeru, da so bili pogodbena
stranka ministrstva v letu 2006, izpolnili vse
obveznosti do ministrstva; (obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti do ministrstva
v letu 2006);
– predlagajo projekte, pri katerih zaprošeni znesek financiranja ne presega 70%
vseh predvidenih stroškov posameznega
projekta; pogoj ne velja za:
– projekte nakupa IKT za uporabnike
(nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev
delovnih postaj z dostopom do interneta za
uporabnike in nakup IKT za vzpostavitev
e-knjižnice) in
– za projekte, ki jih prijavljata knjižnični
informacijski servis in zveza splošnih knjižnic, pri katerih lahko predlagatelj zaprosi za 100% vseh predvidenih upravičenih
stroškov
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju 70% deleža predvidenih stroškov);
– predlagajo projekte:
– pri katerih skupni zaprošeni znesek
za vse predlagane projekte (brez projekta za vzpostavitev e-knjižnice), ne presega
10% vseh razpisanih sredstev;
pogoj ne velja za:
– projekte, ki jih prijavljata knjižnični
informacijski servis in zveza splošnih knjižnic;
– pri projektih za vzpostavitev e-knjižnice zaprošeni znesek financiranja ne sme
presegati 31.300 EUR, pri čemer sredstva
za ureditev prostora ne smejo presegati 3.340 EUR in sredstva za vzpostavitev
spletnih aplikacij ne smejo presegati 2.100
EUR
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o nepreseganju zaprošenih zneskov financiranja);
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za uporabnike opremljenost z računalniki za
uporabnike za predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega delovnega mesta za
uporabnike na 1000 prebivalcev (obvezno
dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da
opremljenost z računalniki za uporabnike za
predlagano lokacijo ne presega 0,7 računalniškega delovnega mesta za uporabnike na
1000 prebivalcev),
– zagotavljajo dostopnost projektov javnosti
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo v primeru izbora omogočil
javno dostopnost),
– v primeru prijave projekta nakupa IKT
za vzpostavitev e-knjižnice zagotovijo financiranje povezave do svetovnega spleta
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi financiranja povezave do svetovnega spleta);
– izjavijo, da bo nabavljena IKT skladna
s specifikacijo, določeno v razpisni dokumentaciji, razen v točkah, ki jih posebej obrazložijo v ustreznih prijavnih obrazcih in jih
odobri strokovna komisija
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja, da bo nabavljena IKT oprema
skladna s specifikacijo v razpisni dokumentaciji);
– zagotovijo, da bodo izvedli nakup IKT
in storitev po postopku, določenem v Zakonu o javnem naročanju /ZJN-2/ (Uradni list
RS, št. 128/06)
(obvezno dokazilo: podpisana izjava o
izvedbi nakup IKT in storitev po postopku,
določenem v ZJN-2);
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– zagotovijo, da bodo podatke o sredstvih, ki jih bodo kot investicijski transfer na
podlagi odobrenega sofinanciranja prejeli od
Ministrstva za kulturo, posredovali pristojni
občini
(obvezno dokazilo: podpisana izjava predlagatelja o zagotovitvi, da bo predlagatelj
pristojni občini posredoval podatke o sredstvih prejetih kot investicijski transfer);
– ne prijavljajo projektov ali programov
oziroma njihovih delov ali sklopov, za katere
so v letih 2006 ali 2007 že prejeli sredstva
bodisi od Ministrstva za kulturo ali Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, bodisi v okviru neposrednih pozivov ali v
okviru drugih javnih razpisov in pozivov,
(obvezno dokazilo: podpisana izjava
predlagatelja o tem, da ni prejel sredstev
Ministrstva za kulturo in/ali Ministrstva za
visoko šolstvo, znanost in tehnologijo za
isti projekt, program ali del projekta oziroma
programa).
5.2 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno področje imenuje minister. Komisija za
odpiranje vlog bo predlagala, da se vloge
predlagateljev, ki niso upravičene osebe ali
ne izpolnjujejo splošnih pogojev za sodelovanje na razpisu, ter prepozne in nepopolne
vloge zavržejo.
6. Razpisni kriteriji
Strokovna komisija za knjižnično dejavnost bo vloge predlagateljev obravnavala
na podlagi stopnje izpolnjevanja splošnih in
prednostnih razpisnih kriterijev, razen vlog
pod točko g), ki jih bo obravnavala samo
na podlagi splošnih kriterijev, in sicer 1.,
2. in 4. alineje točke 6.1 (končna ocena bo
določena tako, da bo dobljeno število točk
pomnoženo z dva).
6.1 Splošni razpisni kriteriji
Predvidena kakovost in izvedljivost predlaganega projekta:
– celovitost in ustreznost projekta,
– ustreznost vsebinske obrazložitve in
utemeljitve projekta oziroma idejnega načrta,
– stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagatelja s sredstvi občin(-e),
lastnimi sredstvi ali sredstvi iz drugih virov;
– izvedljivost projekta glede na predvidene stroške.
6.2 Prednostni razpisni kriteriji
Prednostni razpisni kriteriji so:
6.2.1 Za vloge pod točko 1): projekti strokovnega in informacijskega usposabljanja
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).
6.2.2 Za vloge pod točko 2): projekti digitalizacije knjižnične dediščine
– izkazovanje ciljev, ki presegajo interese ene knjižnice (regionalni oziroma nacionalni projekti),
– izkazovanje ciljev, ki dokazujejo sodelovanje knjižnice z drugimi subjekti v okviru
lokalne skupnosti ali države (večpodročni
projekti),
– izkazovanje ciljev, ki zagotavljajo prenos učinkov projekta na druge splošne knjižnice (vzorčni projekti).

Izjema so projekti pod točko g) nakup
IKT za delovanje sistema COBISS za potrebe splošnih knjižnic, kjer bo končna ocena
določena na podlagi splošnih kriterijev, in
sicer prve, druge in četrte alineje točke 6.1,
tako da bo dobljeno število točk po splošnih
kriterijih pomnoženo z dva.
Uvrstitev v izbor pomeni seštevek vsaj
32 točk ali več na posameznem projektu.
Skupna ocena projektov bo opisna po
naslednji opisni vrednostni lestvici: kakovostno (50–61 točk), ustrezno (32–49 točk),
nezadovoljivo (do 31 točk).
8. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev: okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki je na voljo za sofinanciranje projektov v okviru projektnega razpisa JPR30KOP-2007, znaša predvidoma 458.500
EUR.
9. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu
2007.
10. Razpisni rok: razpis se prične 6. 4.
2007 in se zaključi 7. 5. 2007.
11. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– izjave predlagatelja projekta o izpolnjevanju splošnih pogojev za sodelovanje
na razpisu,
– prijavne obrazce z navodili in navedbo
obveznih prilog,
– vzorec ocenjevalnega lista.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v vložišču ministrstva ves poslovni čas ministrstva. Razpisno dokumentacijo si lahko
natisnejo tudi s spletne strani ministrstva
http://www.gov.si/mk. Ministrstvo je dolžno
na pisno zahtevo v času razpisnega roka
zainteresiranim predlagateljem razpisno dokumentacijo tudi poslati po pošti.
12. Oddaja in dostava vlog
12.1 Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih razpisnih obrazcih in mora vsebovati
vse obvezne priloge in podatke, določene
v besedilu tega razpisa in v razpisni dokumentaciji.
12.2 Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica
10, 1000 Ljubljana, do 7. 5. 2007, oziroma
najkasneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na
prednji strani: Ne odpiraj – Prijava na projektni razpis 2007 z obvezno navedbo razpisnega področja (knjižnična dejavnost) in
oznako JPR30-KOP-2007. Na hrbtni strani
ovojnice mora biti navedba vlagatelja: naziv
in naslov (sedež).
12.3 Če prijavitelj prijavi dva ali več projektov, naj vsak projekt pošlje v ločeni kuverti in za vsak projekt priloži popolno razpisno
dokumentacijo.
12.4 Predlagatelj lahko za vsako enoto
knjižnice prijavi samo po en projekt za vsakega od možnih predmetov sofinanciranja
nakupa IKT.
12.5 Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Izločitev vlog
13.1 Ministrstvo bo iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse vloge
predlagateljev:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene;
– ki so nepopolne.

6.2.3 Za vloge pod točko 3): projekti nakupa IKT
a) nakup IKT za uvedbo ali posodobitev
avtomatizirane izposoje gradiva:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za avtomatizirano izposojo gradiva,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
1.000 EUR;
b) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj z dostopom do interneta za uporabnike:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT z dostopom do interneta
za uporabnike,
– delež sofinanciranja s strani občin(-e)
presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
1.000 EUR;
c) nakup IKT za vzpostavitev ali posodobitev delovnih postaj za uporabo modulov
COBISS3:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z IKT za uporabo modulov
COBISS3,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvidena cena računalnika z operacijskim sistemom in monitorjem največ
1.000 EUR;
d) uvedbo knjigomata:
– trenutna stopnja opremljenosti predlagane lokacije z opremo za samopostrežno
izposojo ali vračilo knjižničnega gradiva,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 20% vrednosti projekta,
– predvidena cena knjigomata največ
20.000 EUR;
e) vzpostavitev ali posodobitev informacijske infrastrukture za e-poslovanje knjižnic:
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT za
e-poslovanje knjižnic,
– delež sofinanciranja s strani občin presega 30% vrednosti projekta,
– predvideni čas implementacije oziroma
migracije iz obstoječe platforme;
f) nakup IKT za vzpostavitev e-knjiž
nice:
– ustreznost prostora za postavitev eknjižnice,
– dostopnost do tehnologij informacijske
družbe,
– predvidena stopnja učinkovitosti izrabe IKT,
– trenutna stopnja opremljenosti z IKT.
7. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja: razpisni
kriteriji so ovrednoteni s točkami in na ocenjevalnih listih dostopni v razpisni dokumentaciji. Na razpisu bodo izbrani tisti projekti, ki
bodo v postopku izbire ocenjeni višje in jih
bo ministrstvo na predlog strokovne komisije
uvrstilo na seznam izbranih projektov v okviru sredstev namenjenih za razpis. Število
izbranih projektov in višina odobrenih sredstev sta odvisna od skupne višine prejetih
točk in razpoložljivih sredstev.
Najvišje število prejetih točk po splošnih
in prednostnih razpisnih kriterijih za posamezni projekt je 61 točk. Najvišje število prejetih točk po splošnih kriterijih za posamezni
projekt je 40 točk, najvišje število prejetih
točk po prednostnih kriterijih za posamezni
projekt je 21 točk.
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13.2 Za vlogo, ki je ni oddala upravičena
oseba, se šteje vloga predlagatelja, ki ne
izpolnjuje pogojev iz četrtega odstavka 3.
točke besedila tega javnega razpisa.
13.3 Za prepozno se šteje vloga, ki ni
bila oddana priporočeno na pošto do vključno 7. 5. 2007 oziroma do tega dne ni bila
predložena v vložišču ministrstva.
13.4 Dopolnjevanje delov vlog ali vlog v
celoti je možno le v razpisnem roku (do 7. 5.
2007) z nujno oznako, na katero vlogo ali
del vloge se dopolnitev nanaša.
13.5 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne
vsebuje vseh sestavin, ki jih zahtevata besedilo razpisa in razpisna dokumentacija.
14. Pristojni uslužbenki: za dajanje informacij in pojasnil v zvezi z razpisom sta pristojni: mag. Tatjana Likar, tel. 01/369-59-65,
tatjana.likar@gov.si, in mag. Jelka Gazvoda,
tel. 01/369-59-46, jelka.gazvoda@gov.si.
15. Uradne ure: uradne ure ministrstva
so vsak ponedeljek in petek od 9. do 12.
ure ter v sredo od 9. do 12. ure in od 14.
do 16. ure.
16. Vpogled v razpisno dokumentacijo:
zainteresiranim osebam je omogočen vpogled v razpisno dokumentacijo v vložišču
ministrstva (Maistrova ulica 10, Ljubljana),
kot je navedeno v točki 11.
17. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo pričelo 10. 5.
2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 179/07
Ob-9668/07
Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju:
MK) na podlagi 64. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni
list RS, št. 96/02 in 7/07 – odločba US) ter
v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega
poziva in javnega razpisa (Uradni list RS,
št. 93/05) in Pravilnikom o strokovnih komisijah (Uradni list RS, št. 109/02, 25/04 in
104/05) objavlja
javni razpis
za financiranje štipendij in šolnin s
pričetkom v šolskem letu 2007/2008
(razpis, oznaka JPR28-ŠTIP-2007)
Naziv in sedež naročnika: Ministrstvo za
kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa so:
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti, AV kulture in kulturne dediščine
(Š-1),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
podiplomski študij v Republiki Sloveniji (z
javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (Š-2),
– štipendije s sofinanciranjem šolnine za
deficitarne poklice v kulturi (Š-3).
V tem razpisu uporabljeni izrazi, ki se
nanašajo na osebe in so zapisani v moški
slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni
za ženski in moški spol.
2. Osnovna pravila in področja razpisa
Razpis je namenjen nadarjenim posameznikom, ki delujejo na področjih iz točke 1,
in posameznikom, ki se želijo usposobiti za
nekatere deficitarne poklice v kulturi.
Področja umetnosti, na katerih bodo kandidati za štipendijo delovali po končanem izobraževanju kot ustvarjalci ali poustvarjalci,
so: glasbene, intermedijske, uprizoritvene in

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vizualne umetnosti ter AV kultura in kulturna
dediščina.
Deficitarni poklic je poklic, ki ga je treba zaradi potreb v kulturi posebej podpirati.
Deficitarni poklici, za katere se bodo izobraževali kandidati za štipendijo, so: avtor
večpredstavnostnih (multimedijskih) programov in vsebin, oblikovalec svetlobe in
večpredstavnosti (multimedije) na področjih
umetnosti in AV-kulture; plesalec, koreograf,
animator lutk; kritik za področja avdiovizualnih, glasbenih, intermedijskih, uprizoritvenih, vizualnih umetnosti in literature; prevajalec klasičnih besedil s področja leposlovja
in humanistike; producent; filmski in video
montažer; masker; režiser zvoka; dirigent
simfoničnega orkestra; konservator za celostno prostorsko in urbanistično ohranjanje
kulturne dediščine, restavrator za kovino,
papir in tekstil; industrijski arheolog, konservator za krajinsko dediščino, zgodovinske
parke in vrtove ter konservator za gradbene
konstrukcije in materiale; kulturni manager.
Razpis je prednostno namenjen podiplomskim študentom. Štipendije in deleži
šolnin za dodiplomski študij v tujini se dodelijo le izjemoma, praviloma za smeri, ki jih ni
na šolah v Republiki Sloveniji.
Štipendije in deleži šolnin za podiplomsko izobraževanje se dodelijo za največ dve
leti. Štipendije in deleži šolnin se na enem
razpisu lahko podelijo za največ eno stopnjo
šolanja. Štipendisti, ki imajo že sklenjeno
pogodbo z MK za sofinanciranje v šolskem
letu 2007/2008, na tem razpisu ne morejo
ponovno kandidirati.
Študent ne sme v času štipendiranja MK
istočasno prejemati druge štipendije iz državnega proračuna RS, prav tako ne delovne štipendije MK.
V času prejemanja štipendije morajo imeti kandidati status študenta za polni študijski
čas, ne smejo biti samozaposleni v kulturi, v
delovnem razmerju ali upokojeni. Študent za
polni študijski čas je oseba, katere primarna
dejavnost je študij (v nadaljevanju: študent
za polni študijski čas).
Višina mesečne štipendije za podiplomski študij v RS je 316,10 EUR, višina mesečne štipendije za študij v tujini pa 632,19
EUR. Višina štipendije se usklajuje v skladu
z gibanjem plač v RS. Ministrstvo lahko krije študentu delež šolnine do največ 50%.
Ministrstvo lahko sofinancira šolnino le v
primeru, da je navedena v prijavi, da so priložene ustrezne priloge (ki izkazujejo višino
šolnine) in da ne vključuje drugih stroškov.
Če ustreznih prilog ni ali če ni izpolnjen prijavni obrazec v polju za šolnino, se šteje, da
prošnja za šolnino ni bila vložena. Višina sofinanciranja šolnine za študij v RS je praviloma 196,19 EUR, le izjemoma je lahko višja
za smeri, ki jih ne sofinancira Ministrstvo
za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo.
Štipendija se izplačuje za 12 mesecev v šolskem letu oziroma toliko mesecev v šolskem
letu, kolikor traja študij. Šolnina ne vključuje
vpisnine, stroškov nastanitve, hrane, članstva v organizacijah, materiala, literature in
morebitnih drugih stroškov.
Kandidat se lahko na razpis prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji. V primeru, da
vloži več vlog, oziroma vlogo za več študijskih smeri ali vlogo za isto študijsko smer
na več izobraževalnih ustanovah, bodo take
vloge zavržene.
Štipendij se ne podeljuje za absolventski
staž. Štipendij se ne podeljuje za dodiplomski študij v Republiki Sloveniji.

Prejemniki štipendije se zavežejo, da
bodo po končanem šolanju delovali v Republiki Sloveniji ali v drugih državah Evropske
unije predstavljali in promovirali slovensko
kulturo vsaj toliko časa, kot so prejemali štipendijo in da bodo o tem predložili ustrezna
dokazila.
Kandidat ne sme biti starejši od 30 oziroma 35 let za deficitarne poklice (letnica
rojstva 1977 oziroma 1972).
3. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu
Kandidat mora imeti končano najmanj
izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, in ta ne sme biti nižja od končane
štiriletne srednje šole s končano maturo (zaključnim izpitom), katere povprečna ocena
ni nižja od 3,0. Kandidat mora do izteka
razpisnega roka priložiti dokazilo o končani
maturi (zaključnem izpitu) in izračun povprečne ocene.
Kandidat, ki končuje dodiplomsko ali
podiplomsko izobraževanje in se vpisuje
na podiplomski ali doktorski študij, priloži
diplomo/magisterij (ali potrdilo o opravljeni
diplomi/magisteriju) in izračun povprečne
ocene študija oziroma študija in oceno diplome do izteka razpisnega roka. Povprečna ocena študija ne sme biti nižja od 8,0
oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj 9,0.
Izjemoma lahko priložijo dokazilo o dokončanem študiju (diplomo oziroma magisterij) najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če
ustrezna institucija dokazila o dokončanju
študija še ni izdala.
Kandidat mora torej imeti končano izobrazbeno stopnjo pred tisto, za katero se
prijavlja, pri čemer ta ne sme biti nižja od
končane pete stopnje, končane štiriletne
srednje šole in o tem priložiti dokazilo:
– če se vpisuje na dodiplomski študij:
maturitetno spričevalo oziroma dokazilo o
opravljenem zaključnem izpitu in izpis ocen
z izračunom povprečne ocene do izteka razpisnega roka (dokazila ni mogoče priložiti
kasneje);
– če se vpisuje na podiplomski študij: diplomo in izpis ocen z izračunom povprečne
ocene oziroma povprečne ocene študija in
oceno diplome do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko diplomo predloži do vključno 30. 6. 2007, če je ustrezna ustanova še
ni izdala; izpis ocen s povprečno oceno študija pa že do izteka razpisnega roka);
– če se vpisuje na doktorski študij: magisterij in izpis ocen z izračunom povprečne ocene do zaključka izteka razpisnega
roka (izjemoma lahko magisterij predloži do
vključno 30. 6. 2007, če ga ustrezna ustanova še ni izdala; izpis ocen s povprečno
oceno pa že do izteka razpisnega roka);
– če gre za neposredni prehod na doktorski študij: diplomo z izračunom povprečne
ocene ter sklep o neposrednem prehodu na
doktorski študij do izteka razpisnega roka
(izjemoma lahko sklep predloži ob vpisu, če
ga ustrezna ustanova še ni izdala);
– če je kandidat končal kakšno višjo stopnjo šolanja, priloži tudi dokazilo in ocene
o tem.
3.1 Za štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na
področjih umetnosti in AV kulture (obrazec
Š-1) lahko zaprosijo posamezniki:
– s statusom študenta za polni študijski
čas;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
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– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene brez diplome 8,0 oziroma 7,0 z oceno
diplome najmanj 9,0;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1977);
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij ali izpopolnjevanje v tujini,
za dodiplomski študij v tujini le izjemoma,
praviloma za smeri, ki jih ni v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o
stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2007/2008 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole in
bodo do zaključka razpisnega roka predložili
dokazilo o končani predhodni stopnji šolanja
pred tisto, za katero se prijavljajo (oziroma
diplomo/magisterij najpozneje do vključno
30. 6. 2007, če dokazila ustrezna ustanova
še ni izdala).
3.2 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za podiplomski študij v Republiki Sloveniji
(z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti
in AV kulture (obrazec Š-2) lahko kandidirajo
diplomanti:
– s statusom podiplomskega študenta za
polni študijski čas;
– ki v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– ki niso starejši od 30 let (šteje letnica
rojstva 1977);
– ki so dosegli pri predhodnem (dodiplomskem ali podiplomskem) študiju najmanj povprečno oceno 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0 z oceno diplome najmanj
9,0;
– ki štipendije za isti namen še niso prejemali;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– ki se prijavljajo za podiplomski študij
v RS;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o
stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2007/2008 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki so diplomirali ali končali magisterij in
bodo predložili diplomo oziroma magisterij
do izteka razpisnega roka (oz. najpozneje
do vključno 30. 6. 2007 če dokazila ustrezna
ustanova še ni izdala).
3.3 Za štipendije s sofinanciranjem šolnine za deficitarne poklice v kulturi (obrazec
Š-3) lahko zaprosijo posamezniki:
– ki so končali najmanj peto stopnjo izobrazbe (oziroma predhodno stopnjo šolanja);

4.1 Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije s sofinanciranjem šolnin za izpopolnjevanje in študij v tujini na področjih
umetnosti in AV kulture (Š-1) in štipendije
s sofinanciranjem šolnine za podiplomski
študij v Republiki Sloveniji (z javno veljavnostjo) na področjih umetnosti in AV kulture
(Š-2):
– nagrade, priznanja, uvrstitve, dosežki,
raziskovalna dejavnost,
– medijski odzivi in uspešnost praks ali
terenskega dela in delovanja na izbranem
področju,
– avtorska dela, reference,
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve,
– učni oziroma študijski uspeh,
– prednostni kriterij: podiplomski študij
v tujini.
4.2. Kakovost in uspešnost kandidata za
štipendije za izobraževanje za deficitarne
poklice (Š-3):
– nagrade, priznanja in raziskovalna dejavnost,
– strokovne reference (avtorska dela,
objave, uvrstitve, omembe, odmevnost,
medijski odzivi, strokovna praksa ali terensko delo),
– izkazane sposobnosti na izbranem deficitarnem področju,
– tehtnost vsebinske obrazložitve in utemeljitve,
– učni oziroma študijski uspeh,
– prednostni kriterij: podiplomski študij,
opravljen strokovni izpit (konservatorstvo,
restavratorstvo).
5. Uporaba kriterijev
Povzetek načina ocenjevanja:
Pri ocenjevanju oziroma vrednotenju je
spodnja meja, pri kateri je kandidate še možno sofinancirati, 71 od 100 možnih točk,
vendar v okviru finančnih možnosti. Izbrani
bodo tisti kandidati, ki bodo v postopku izbire ocenjeni višje. Število izbranih kandidatov
in višina odobrenih sredstev je odvisna od
skupnega števila prejetih točk (od 71 do 100
točk) in razpoložljivih sredstev.
Splošni razpisni kriteriji bodo pri presoji vlog na posameznem področju smiselno
uporabljeni glede na področje. Splošni razpisni kriteriji so ovrednoteni s točkami na
ocenjevalnih listih, dostopnih na vpogled v
razpisni dokumentaciji. (Ocenjevalni listi so
dvojni: za kandidate za študij na umetniških
področjih in področju AV kulture Š-1 in Š-2
in za kandidate za deficitarne poklice Š-3.)
Najvišje možno število prejetih točk je 100,
od tega 90 točk za splošne kriterije in 10
točk za prednostni kriterij.
Ocenjevanje vlog bo potekalo opisno po
naslednji vrednostni lestvici: vrhunsko (96–
100 točk), kakovostno (71–95 točk), manj
zadovoljivo (do 70 točk).
Strokovna komisija bo poleg izbranih
kandidatov oblikovala tudi rezervno listo
kandidatov (po prioritetnem seznamu), ki
bodo lahko prejemali štipendijo v primeru,
če se zaradi odstopa ali nepredložitve dokazil (npr. o sprejetju v študijski program)
katerega izmed prvotno izbranih kandidatov,
sprostijo finančna sredstva. Na rezervno listo se lahko uvrstijo kandidati, ki dosežejo
vsaj 71 točk in zaradi omejitve finančnih
sredstev niso bili izbrani v sofinanciranje.
Kandidatom z rezervne liste se dodelijo finančna sredstva po vrstnem redu, ki ga določi strokovna komisija, glede na področje,
na katerem so se sprostila sredstva in glede
na doseženo število točk. Če na tem podro-

– katerih dosedanji učni/študijski uspeh
ni nižji:
1. na maturi od povprečne ocene 3,0
(dobro) oziroma
2. na vseh višjih stopnjah od povprečne
ocene 8,0 brez ocene diplome oziroma 7,0
z oceno diplome najmanj 9,0;
– ki sofinanciranja za isti namen še niso
prejemali;
– ki niso starejši od 35 let (šteje letnica
rojstva 1972);
– imajo v času šolanja status študenta za
polni študijski čas;
– v času štipendiranja niso v delovnem
razmerju, nimajo statusa samozaposlenega
v kulturi in niso upokojeni;
– se ne prijavljajo za štipendiranje za
dodiplomski študij v RS;
– ki se prijavljajo za štipendijo za podiplomski študij v tujini, za dodiplomski študij
v tujini le izjemoma, praviloma za smeri, ki
jih ni v RS;
– ki v času štipendiranja MK ne prejemajo drugih štipendij iz državnega proračuna
RS, prav tako ne delovne štipendije MK;
– se prijavljajo za izobraževanje za deficitarni poklic, naveden v tem razpisu;
– s stalnim bivališčem v RS (potrdilo o
stalnem bivališču, fotokopija potnega lista
ali osebne izkaznice – obe strani);
– ki so se na razpis prijavili samo z eno
vlogo, in sicer samo za eno smer na eni izobraževalni instituciji;
– ki v šolskem letu 2007/2008 nimajo
statusa absolventa;
– ki se ne vpisujejo ponovno v isti letnik;
– ki imajo končano stopnjo šolanja (dokazilo), ki ni nižja od štiriletne srednje šole
in bodo najpozneje do zaključka razpisnega
roka predložili dokazilo o končani predhodni
stopnji šolanja, pred tisto za katero se prijavljajo (oziroma diplomo ali magisterij najpozneje do vključno 30. 6. 2007, če dokazila
ustrezna ustanova še ni izdala).
3.4 Kandidati morajo vlogo za razpis podati tako, da so vsi podatki jasno razvidni
in podani v uradnem jeziku RS. Prevodu
obveznih prilog uradnih dokumentov (javnih
listin), dokazil (npr. o sprejetju v študijski
program, o trajanju šolanja) in priporočil pa
mora biti priložen izvirnik ali fotokopija izvirnika. Devizne vrednosti morebitnih šolnin
morajo biti preračunane v uradno valuto RS
(EUR) po paritetnem tečaju Banke Slovenije – referenčni tečaj ECB, ki velja na dan
prijave.
3.5 Izpolnjevanje splošnih razpisnih pogojev za sodelovanje na razpisu:
Izpolnjevanje splošnih pogojev ugotavlja
komisija za odpiranje vlog, ki jo za razpisno
področje imenuje minister. Komisija bo predlagala, da se vloge neupravičenih kandidatov, nepopolne vloge ter prepozne vloge
zavržejo.
V primeru naknadne ugotovitve, da vloga
ne izpolnjuje katerega od splošnih pogojev,
bo pristojni uslužbenec, na podlagi presoje
strokovne komisije, predlagal zavržbo oziroma zavrnitev vloge.
Ministrstvo lahko, v primeru naknadne
ugotovitve o neizpolnjevanju splošnih pogojev kadarkoli v postopku in tudi po že
izdani dokončni odločbi o izboru kandidata, spremeni odločitev in s kandidatom ne
sklene pogodbe (oziroma se v primeru, da
kandidat ne predloži vseh dokazil, šteje, da
je odstopil od vloge).
4. Razpisni kriteriji
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čju ni kandidatov na rezervni listi, se sredstva lahko dodelijo tudi na drugem področju,
in sicer kandidatu z najvišjim številom doseženih točk ne glede na področje. V primeru,
da je več kandidatov z različnih področij z
enakim številom točk, pa se dodelijo na področju z najmanj izbranimi kandidati.
6. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev razpisa JPR28-ŠTIP-2007 namenjenih
štipendiranju v letu 2007
Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev
za šolsko leto 2007/2008 znaša 175.000
EUR proračunskih sredstev do konca leta
2007.
Ministrstvo bo izbralo kandidate po postopku, ki ga določa Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo in Pravilnik o
izvedbi javnega poziva in javnega razpisa,
in predvidoma do vrednosti, določene s tem
razpisom.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007
oziroma v plačilnih rokih, kot jih zahteva
Zakon o izvrševanju proračunov RS za leto
2007 in 2008 (Uradni list RS, št. 126/06).
8. Razpisni rok: razpisni rok se prične
6. 4. 2007 in se izteče 7. 5. 2007.
9. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce za posamezno vrsto
štipendij (prijavni obrazec 1 – identifikacijski obrazec in prijavni obrazec 2 – kontrolni
obrazec),
– vzorca ocenjevalnega lista.
9.1 Kandidati za štipendije pod 3.1 morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-1,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-1 (kontrolni obrazec),
– življenjepis z motivacijskim pismom ter
z referencami, bibliografijo, seznamom del,
objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili
o opravljenih praksah, terenskim delom…,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome oziroma magisterija.
Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2007,
če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni
bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z
razvidnimi ocenami (kopija indeksa ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega dokumenta, je veljavna le, če je notarsko potrjena)
oziroma dokazilo, iz katerega je razvidna
povprečna ocena oziroma povprečna ocena
in ocena diplome/magisterija. V primerih, da
je kandidat v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami;
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (tudi o opravljenih praksah),
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ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija
o poteku, trajanju študija in predmetniku z
opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (s prevodom),
– dokazilo o trajanju šolanja, če gre za
dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2007. Če se študij prične v
spomladanskem semestru pa najpozneje do
vključno 1. 3. 2008.
Druge sestavine vloge so: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2004 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju...
9.2 Kandidati za štipendije pod 3.2 morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-2,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-2 (kontrolni obrazec),
– življenjepis z motivacijskim pismom ter
z referencami, bibliografijo, seznamom del,
objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili
o opravljenih praksah, terenskim delom...,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se kandidat
prijavlja (s prevodom), tj. vsaj diplome oziroma magisterija. Kandidat lahko izjemoma
priloži diplomo/magisterij oziroma potrdilo o
opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do
vključno 30. 6. 2007, če dokazilo do izteka
razpisnega roka še ni bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
ki ga prijavlja, tudi vse ocene tega študija z
izračunom povprečne ocene;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti končanega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– obrazložitev študijske teme, ki jo bo
raziskoval podiplomec,
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (tudi o opravljenih praksah),
ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),

– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista ali osebne izkaznice
– obe strani).
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2007. Če se študij prične v
spomladanskem semestru pa najpozneje do
vključno 1. 3. 2008.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih del,
medijski odzivi, fotokopije dokazil o uspehih
in nagradah od leta 2004 (nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe na državni ali
mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja, pooblastilo, dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju...
9.3 Kandidati za štipendije pod 3.3 morajo predložiti:
Obvezne sestavine vloge:
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
1 Š-3,
– izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
2 Š-3 (kontrolni obrazec),
– življenjepis z motivacijskim pismom ter
z referencami, bibliografijo, seznamom del,
objavami in kritikami (če obstajajo), dokazili
o opravljenih praksah, terenskim delom...,
– fotokopijo dokazila o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se kandidat prijavlja (s prevodom), tj. vsaj mature (zaključnega izpita) ali diplome oziroma magisterija.
Če se kandidat vpisuje na podiplomski študij lahko izjemoma priloži diplomo/magisterij
oziroma potrdilo o opravljeni diplomi/magisteriju najpozneje do vključno 30. 6. 2007,
če dokazilo do izteka razpisnega roka še ni
bilo izdano,
– potrdilo šole o vseh opravljenih izpitih z razvidnimi ocenami (kopija indeksa
ni veljavna; če ni možno pridobiti drugega
dokumenta, je veljavna le, če je notarsko
potrjena) oziroma dokazilo, iz katerega je
razvidna povprečna ocena in ocena diplome/magisterija. V primerih, da je kandidat
v času prijave:
– vpisan v prvi letnik dodiplomskega
študija, predloži spričevalo mature (zaključnega izpita) z ocenami;
– vpisan v drugi ali višji letnik študija,
za katerega se prijavlja, vse ocene tega študija z izračunom povprečne ocene;
– vpisan v drugo ali višje leto študija, ki
ga prijavlja, pa študij ni ocenjen z ocenami,
predloži spričevalo in ocene zadnjega, v celoti zaključenega študija.
Navedene ocene bodo nato upoštevane
pri ocenjevanju kandidata.
– mnenje strokovnjaka o kandidatovih
sposobnostih (tudi o opravljenih praksah),
ki ni starejše od 6 mesecev od izteka razpisnega roka z lastnoročnim podpisom strokovnjaka (s prevodom),
– opis študijskega programa (informacija
o poteku, trajanju študija in predmetniku z
opisom temeljnih predmetov za celotni študij), oziroma študijski program, ki ga izda
šola (s prevodom),
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– potrdilo šole o stroških morebitne letne
šolnine, (če ga ni mogoče pridobiti za šolsko
leto za katerega se prijavlja, pa za predhodno leto za enake študijske pogoje),
– uradno dokazilo o trajanju šolanja, če
gre za dodiplomski študij (s prevodom),
– dokazilo o stalnem bivališču (lahko tudi
fotokopija potnega lista, osebne izkaznice
– obe strani),
– potrdilo o vpisu (v primeru neposrednega prehoda na doktorski študij tudi sklep
o neposrednem prehodu): kandidati, ki so
že sprejeti v študijski program, ga morajo
predložiti do konca razpisnega roka; drugi
izbrani kandidati so ga dolžni predložiti takoj, ko je to mogoče oziroma najkasneje do
vključno 25. 10. 2007. Če se študij prične v
spomladanskem semestru pa najpozneje do
vključno 1. 3. 2008.
Druge sestavine vloge: dokazilo o objavah v znanstvenih publikacijah (dokazilo:
kopija naslovnih strani, kazala in kolofona),
dokazilo o objavah in izdajah avtorskih in
prevedenih del, medijski odzivi, fotokopije
dokazil o uspehih in nagradah od leta 2004
(nagrade, uvrstitve, priznanja in udeležbe
na državni ali mednarodni ravni), utemeljitev izbora študija, šole oziroma mentorja,
pooblastilo, dokazilo o strokovnem izpitu
(konservatorstvo, restavratorstvo), dokazilo o opravljenih praksah in mednarodnem
sodelovanju...
Razpisno dokumentacijo lahko kandidati
prevzamejo v razpisnem roku v vložišču ministrstva v poslovnem času (vsak ponedeljek, torek, sredo, četrtek in petek od 9. do
12. ure in v sredo od 14. do 16. ure.)
Razpisno dokumentacijo si zainteresirane osebe lahko natisnejo tudi s spletne strani ministrstva: http://www.kultura.gov.si
Ministrstvo v času razpisnega roka zainteresiranim na pisno zahtevo pošlje razpisno dokumentacijo.
10. Dodatna opozorila
Vsem dokumentom v tujem jeziku (izvirniku oziroma kopiji izvirnika) obvezno priložite prevod v uradni jezik RS.
Ob prijavi navedite vse priloge, ki ste jih
priložili.
Ne pozabite podpisati prijavnega obrazca. Brez podpisa prijava ni veljavna.
Kandidat se na razpis lahko prijavi samo
z eno vlogo, in sicer samo za eno smer na
eni izobraževalni instituciji, sicer se vloge
zavržejo.
Kandidat mora do izteka razpisnega roka
vlogi priložiti vsaj potrdilo o končani stopnji
šolanja pred tisto, za katero se prijavlja, in
ta ne sme biti nižja od končane štiriletne
srednje šole s končano maturo (zaključnim
izpitom).
Če prijavni obrazec v polju za šolnino ni
izpolnjen ali če ni ustreznih prilog, se šteje,
da prošnja za šolnino ni bila vložena.
11. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Vloga mora biti predložena na naslov: Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000
Ljubljana do 7. 5. 2007 oziroma najkasneje
na ta dan oddana na pošti kot priporočena
pošiljka v zaprti ovojnici z izpisom na prednji
strani: Ne odpiraj – Prijava na razpis štipendij
2007 z oznako JPR28-ŠTIP-2007, z obvezno
oznako vrste štipendij (npr.: Š-1; upoštevajte
oznake prijavnih obrazcev) in področja (npr.
glasbene umetnosti; glejte še poglavje 2 tega

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih
enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot v
skladu s 102. členom Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS,
št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo) in
8. člena Zakona o gasilstvu (Ur. l. RS, št.
113/05 – uradno prečiščeno besedilo).
Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:
– gasilskih zaščitnih oblek (GZO),
– gasilskih zaščitnih čelad (GZČ),
– gasilskih zaščitnih škornjev (GZŠ),
– gasilskih zaščitnih rokavic (GZR),
– izolirnih dihalnih aparatov (IDA),
– izpihovalnikov (IZP) (za gašenje gozdnih požarov),
– nahrbtnih brent (NB),
– gasilskih pasov (GP),
– gasilskih vozil, nadgradenj in podvozij
(GV),
– pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi
rabljena podvozja starosti največ 5 let,
– pri nadgradnji starost podvozja ne sme
presegati polovice življenjske dobe gasilskih
vozil.
Vlagatelj se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske
zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet
razpisa.
3. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati vlagatelj
na javni razpis
Na razpisu lahko sodelujejo prostovoljna
gasilska društva neposredno ali pristojne
gasilske zveze v imenu posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena.
V primeru prijave s strani pristojne gasilske zveze mora(jo) biti obvezno priložen(i)
dokument(i) o predaji opreme gasilskemu
društvu za katerega je bila nabavljena. Vsebina dokumenta je priloga k razpisni dokumentaciji.
Prostovoljna gasilska društva morajo biti
kategorizirana v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot (Uredba
o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč, Ur. l.
RS, št. 22/99, 99/99, 102/00, 33/02, 106/02
in 21/05).
Kategorizacija mora biti podpisana s
strani župana občine in posredovana na
Gasilsko zvezo Slovenije.
Z razpisom se bo sofinancirala samo zaščitna in reševalna oprema, ki je predmet
razpisa in je količinsko ter po tipu glede
na kategorijo gasilskega društva v skladu z
minimalnimi pogoji, navedenimi v merilih za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot
(poglavje I, točka 1) ter tipizacijo Gasilske
zveze Slovenije.
Za gasilska vozila oziroma nadgradnje
morajo prostovoljna gasilska društva obvezno priložiti tudi zapisnik o prevzemu gasilskega vozila, ki potrjuje skladnost vozila s
tipizacijo gasilskih vozil in tehnično dokumentacijo.
Vozila se bodo sofinancirala tudi v primerih, ko se nabavi:
– večje (dražje) vozilo, kot po kategorizaciji prostovoljnemu gasilskemu društvu
pripada, ki pa v kombinaciji z vozili, ki jih
že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. Pri tem mora biti upoštevan prednostni vrstni red nabave, ki je priloga razpisne dokumentacije. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
društvu pripada po kategorizaciji,

razpisa). Na hrbtni strani ovitka mora biti navedba vlagatelja: ime in naslov.
12. Izločitev vlog
Ministrstvo bo po odpiranju iz nadaljnjega postopka izločilo oziroma zavrglo vse
vloge:
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– ki so prepozne ali prepozno dopol
njene;
– ki so nepopolne.
Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila na
pošti oddana priporočeno do vključno 7. 5.
2007 oziroma ni bila do tega dne predložena na vložišču ministrstva; kot tudi vloga, ki
v skladu z 9. točko razpisa ni dopolnjena v
posebej določenem roku (prispela oziroma
oddana dopolnitev do vključno 30. 6. 2007
za potrdilo o dokončani stopnji šolanja oziroma 25. 10. 2007 za potrdilo o vpisu).
Za nepopolno vlogo se šteje vloga, ki
ne vsebuje sestavin, ki jih zahteva besedilo
razpisa in razpisne dokumentacije.
Za vlogo, ki jo ni oddala upravičena oseba, se šteje vloga kandidata, ki ne izpolnjuje
pogojev pod točko 3.
Dopolnjevanje vloge je mogoče najkasneje do izteka razpisnega roka, razen za
dokazila, navedena v 9. točki tega razpisa,
do posebej določenega roka, z nujno oznako vloge, na katero se dopolnitev nanaša.
Vloge, ki (ob izpolnjevanju vseh drugih
razpisnih pogojev) ne vsebujejo potrdila o
vpisu, se bodo do vključno 25. 10. 2007
obravnavale v postopku ocenjevanja vlog
(enako kot popolne). V primeru, da izbrani
prijavitelj do omenjenega roka svoje vloge ne dopolni, se šteje, da je odstopil od
vloge.
Oddaja vloge pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje in kriterije razpisa.
13. Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil in uradne ure
Pristojna uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil je Mojca Jurič, svetovalka II: Mojca.Juric@gov.si ali na tel.
01/369-58-94.
Uradne ure ministrstva so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure ter v sredo od 14. do 16. ure, po telefonu in elektronskih medijih ministrstva pa vsak ponedeljek,
sredo in petek od 9. do 11. ure.
Zainteresirani kandidati lahko pogledajo
v razpisno dokumentacijo v vložišču ministrstva, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana.
14. Odpiranje vlog in strokovno ocenjevanje: odpiranje vlog se bo začelo 14. 5.
2007. Strokovno presojo in ocenjevanje bo
strokovna komisija izvedla v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega
razpisa (Uradni list RS, št. 93/05).
Ministrstvo za kulturo
Št. 8451-62/2007-3

Ob-9673/07

Razpis
za sofinanciranje gasilske zaščitne in
reševalne opreme za obdobje od 1. 7.
2006 do 30. 6. 2007
1. Ime, oziroma naziv in sedež izvajalca
razpisa: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana.
2. Podatki o razpisu
Namen in cilj razpisa
Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene gasilske zaščitne in reševalne
opreme za prostovoljna gasilska društva, ki
bo nabavljena v obdobju od 1. 7. 2006 do
30. 6. 2007.

Stran

Stran
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– manjše (cenejše) vozilo, kot po kategorizaciji prostovoljnemu gasilskemu društvu
pripada, vendar v kombinaciji z vozili, ki jih
društvo že ima, zagotavlja ustrezno operativno sposobnost. V tem primeru se vozilo
sofinancira v izhodiščni vrednosti vozila, ki
je nabavljeno.
Izjemoma se bodo sofinancirala vozila še
v sledečih primerih:
1. če PGD I. kategorije namesto vozila
GV 1 kupi vozilo GVV 1,
2. če PGD I. kategorije namesto vozila
GVV 1 kupi vozilo GVC 16/25,
3. če PGD III. kategorije namesto vozila
GVC 16/15 kupi vozilo GVC 16/25.
V 1. in 2. primeru se bodo vozila sofinancirala v izhodiščni vrednosti vozila, ki društvu po kategorizaciji pripada. V navedenih
izjemah mora to opredeljevati ocena ogroženosti in operativni načrt. Tovrstna vloga
mora biti opremljena z mnenjem regijskega
poveljnika.
Kolikor je nabavljeno vozilo, ki prostovoljnemu gasilskemu društvu skladno s kategorijo ne povečuje osnovne operativne
sposobnosti, hkrati pa društvo nima osnovnih vozil za zagotavljanje operativne sposobnosti, prostovoljno gasilsko društvo ni
upravičeno za sodelovanje v razpisu.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki že razpolaga z opremo, navedeno v merilih za
organiziranje in opremljanje gasilskih enot
glede na njegovo kategorijo ali v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« nima
ažuriranega stanja podatkov o opremljenosti,
ni upravičeno
RAZGLASNI
DEL za sodelovanje v razpisu.

GZO
GZý
GZŠ
GZR
IDA
IZP
NB
GP
GV

GV
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Pri določanju pravilnosti prijave se bosta poleg že navedenih pogojev upoštevala
še predpisana minimalna starost opreme in
vozil, ki se zamenjuje in prednostni vrstni
red nabave, ki sta priloga razpisni dokumentaciji.
Prostovoljno gasilsko društvo, ki bo sodelovalo na razpisu (neposredno ali preko
pristojne gasilske zveze) mora skladno z
določili Uredbe o organiziranju, opremljanju
in usposabljanju sil za zaščito, reševanje
in pomoč, imeti s strani pristojne gasilske
zveze usklajen in potrjen program nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme
do leta 2009, dostavljen na Gasilsko zvezo
Slovenije.
Ob prijavi mora vlagatelj priložiti naslednjo dokumentacijo:
– popoln in pravilno izpolnjen obrazec
prijave na razpis za sofinanciranje z ustrezno dokumentacijo, vse skupaj zloženo v
pravilnem vrstnem redu in ustrezno speto,
– pravilno in verodostojno izpolnjen obrazec s podatki o opremljenosti PGD (povzetimi iz »Vulkana«), ki je priloga razpisni
dokumentaciji,
– fotokopijo računa(ov) za nabavljeno
opremo,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo prometnega dovoljenja
obstoječega vozila, če tega nadomešča z
nabavljenim,
– pri vozilih, podvozjih oziroma nadgradnjah, fotokopijo dokumenta iz katerega je
razviden podatek o številki šasije in letu pro
izvodnje šasije,
MK

Vrsta opreme
Gasilska zašþitna obleka
Gasilska zašþitna þelada
Gasilski zašþitni škornji
Gasilske zašþitne rokavice
Izolirni dihalni aparat
Izpihovalnik
Nahrbtna brenta
Gasilski pas
Gasilska oznaka vozila
PV
GV1
GVV1
GV2
GVV2
Gasilska oznaka vozila
GVC 16/15
GVC 16/25
GVC 16/24
GVC 24/50
GVM1
GVGP1
GVGP2
TV1
TV2
TV2D
AL
HTV

– v primeru nakupa opreme s pomočjo
leasinga je potrebno priložiti izjavo o prevzemu obveznosti v primeru neporavnavanja tekočih obveznosti do leasingodajalca.
Izjava mora biti podpisana s strani župana
občine in overovljena.
4. Merila za dodelitev sredstev
Določitev deleža razpoložljivih sredstev
za posamezno vrsto opreme:
Celotna razpoložljiva finančna sredstva
se najprej razdelijo na ustrezne deleže in
sicer na:
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih oblek,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih čelad,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih škornjev,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih zaščitnih rokavic,
– delež sredstev za sofinanciranje izolirnih dihalnih aparatov,
– delež sredstev za sofinanciranje izpihovalnikov,
– delež sredstev za sofinanciranje nahrbtnih brent,
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih pasov in
– delež sredstev za sofinanciranje gasilskih vozil.
Podlaga za določanje deležev bodo enotne izhodiščne vrednosti za sofinanciranje
za posamezne vrste opreme, ki bodo tudi
osnova za določitev višine sofinanciranja.
Upoštevane bodo sledeče izhodiščne
vrednosti:
1/2 05.04.07 09:16

Vrednost za posamezen kos (v EUR)

Za celotno vozilo
21.000
54.000
70.000
79.000
120.000
Za celotno vozilo
145.000
145.000
128.000
156.000
33.000
69.000
140.000
159.000
184.000
209.000
376.000
83.000

Samo za šasijo
19.000
29.000
32.000
42.000
45.000
Samo za šasijo
70.000
70.000
63.000
73.000
29.000
46.000
67.000
75.000
75.000
75.000
0
42.000

540
150
90
40
1.250
580
210
50
Samo za nadgradnjo
2.000
25.000
38.000
37.000
75.000
Samo za nadgradnjo
75.000
75.000
65.000
83.000
4.000
23.000
73.000
84.000
109.000
134.000
0
41.000
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Pri rabljenih vozilih bodo upoštevane
znižane vrednosti glede na izhodiščno vrednost vozil iz prejšnje tabele, in sicer:
Starost vozila v letih
1
2
3
4
5

Ob 9673_1

% od izhodiščne vrednosti za vozilo ali podvozje
80
70
60
50
50
Princip izračuna deležev
Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za
posamezno vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse
na razpis prijavljene opreme, in sicer:

GZO
x 100 = % sredstev GZO
SUM(GZO+GZý+GZŠ+GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GZý
x 100 = % sredstev GZý
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GZŠ
x 100 = % sredstev GZŠ
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GZR
x 100 = % sredstev GZR
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
IDA
x 100 = % sredstev IDA
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
IZP
x 100 = % sredstev IZP
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
NB
x 100 = % sredstev NB
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
MB
x 100 = % sredstev GP
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
GV
x 100 = % sredstev GV
SUM(GZO+GZý+GZŠ+ GZR+IDA+IZP+NB+GP+GV)
Pri čemer je:
GZO po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih oblek,
GZČ po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih čelad,
GZŠ po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih škornjev,
GZR po izhodiščni vrednosti ovrednotena vrednost vseh na razpis prijavljenih
gasilskih zaščitnih rokavic,
IDA po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih IDA,
IZP po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih izpihovalnikov,
NB po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih nahrbtnih brent,

Stran
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GP po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih pasov,
GV po izhodiščni vrednosti ovrednotena
vrednost vseh na razpis prijavljenih gasilskih
vozil, podvozij in nadgradenj,
SUM(GZO+GZČ+GZŠ+GZR+IDA+IZP
+NB+GP+GV) izhodiščna vrednost vse na
razpis prijavljene gasilske opreme.
Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti
ustreza pogojem razpisa.
Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne obleke
Na podlagi števila zaščitnih gasilskih
oblek v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilske zaščitne obleke se določi
višina sofinanciranja za posamezno zaščitno obleko. Pri tem se upošteva pripadajoč
delež razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne obleke.

Ob 9673_2

Sredstva namenjena za sof. GZO
št. GZO X doloþ. vred 1GZO

Ob 9673_3

X

100

=

% sof za 1 GZO

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne gasilske zaščitne čelade
Na podlagi števila zaščitnih gasilskih čelad v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilske zaščitne čelade se določi višina
sofinanciranja za posamezno zaščitno čelado. Pri tem se upošteva pripadajoč delež
razpoložljivih sredstev za gasilske zaščitne
čelade.

Sredstva namenjena za sof. GZý
X

št. GZý X doloþ. vred 1GZý

Ob 9673_4

100

=

% sof za 1 GZý

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih škornjev
Na podlagi števila gasilskih zaščitnih
škornjev v razpisu in določene izhodiščne
vrednosti gasilskih zaščitnih škornjev se določi višina sofinanciranja za posamezne gasilske zaščitne škornje. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilske zaščitne škornje.

Sredstva namenjena za sof. GZŠ
št. GZŠ X doloþ. vred 1GZŠ

X

100

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznih gasilskih zaščitnih rokavic
Na podlagi števila gasilskih zaščitnih rokavic v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskih zaščitnih rokavic se določi
višina sofinanciranja za posamezne gasilske zaščitne rokavice. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilske zaščitne rokavice.

=

% sof za 1 GZŠ

Ob
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Stran

Sredstva namenjena za sof. GZR
X

št. GZR X doloþ. vred 1GZR

Ob 9673_6

100

=

% sof za 1 GZR

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega izolirnega dihalnega aparata
Na podlagi števila izolirnih dihalnih aparatov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti izolirnega dihalnega aparata se določi
višina sofinanciranja posameznega izolirnega dihalnega aparata. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
izolirne dihalne aparate.

Sredstva namenjena za sof. IDA
št. IDA X doloþ. vred. 1 IDA

Ob 9673_7

X

100

=

% sof za 1 IDA

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega izpihovalnika
Na podlagi števila izpihovalnikov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti izpihovalnika se določi višina sofinanciranja posameznega izpihovalnika. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
izpihovalnike.

Sredstva namenjena za sof. IZP
št. IZP X doloþ. vred. 1 IZP

Ob 9673_8

X

100

=

% sof za 1 IZP

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posamezne nahrbtne brente
Na podlagi števila nahrbtnih brent v razpisu in določene izhodiščne vrednosti nahrbtne brente se določi višina sofinanciranja posamezne nahrbtne brente. Pri tem
se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih
sredstev za nahrbtne brente.

Sredstva namenjena za sof. NB
št. NB X doloþ. vred. 1 NB

Ob 9673_9

X

100

=

% sof za 1 NB

=

% sof za 1 GP

Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega gasilskega
pasu
Na podlagi števila gasilskih pasov v razpisu in določene izhodiščne vrednosti gasilskega pasu se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega pasu. Pri tem
se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih
sredstev za gasilske pasove.

Sredstva namenjena za sof. GP
št. GP X doloþ. vred. 1 GP

X

100
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Določitev višine dodeljenih sredstev za
sofinanciranje posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje)
Na podlagi števila gasilskih vozil v razpisu in določene izhodiščne vrednosti posameznega tipa gasilskega vozila, podvozja
ali nadgradnje se določi višina sofinanciranja posameznega gasilskega vozila, podvozja ali nadgradnje. Pri tem se upošteva
pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za
gasilska vozila.

Sredstva namenjena za sof. GV
št. GV X doloþ. vred. GV

X

100

5. Način ocenjevanje ustreznosti prijave
Pri ocenjevanju ustreznosti oziroma
upravičenosti sodelovanja v razpisu se bodo
upoštevali podatki, posredovani z vlogo, podatki dostavljeni Gasilski zvezi Slovenije do
11. 7. 2007 (kategorizacija, tehnična dokumentacija, podatki o opremljenosti, program
nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme do leta 2009, potrjen s strani GZ), podatki iz gasilskega informacijskega sistema
»Vulkan« ter ostali podatki, s katerimi razpolaga Gasilska zveza Slovenije.
Komisija za izvedbo razpisa si pridržuje pravico preverjanja pravilnosti navedenih podatkov pri dobavitelju in v društvu, ki
kandidira.
Zlorabe sofinanciranja oziroma zavajanje komisije z lažnimi podatki in nenamensko izdelavo oziroma uporabo sofinancirane opreme, bo sankcionirano na način, da
vlagatelj pri katerem bo to ugotovljeno ne
bo upravičen do sodelovanja na tovrstnem
razpisu za dobo 5 let, možna pa bo tudi kazenska prijava s strani komisije.
6. Višina sredstev, ki so na razpolago
za predmet razpisa: višina sredstev razpisa
znaša 1,502.250 €.
7. Določitev obdobja v katerem morajo
biti sredstva nabavljena in način financiranja opreme
Sofinancirala se bo oprema, nabavljena
v obdobju od 1. 7. 2006 do 30. 6. 2007. Kot
dokazilo za ustrezanje temu pogoju bo upoštevan datum nastanka »DUR« v izstavljenih računih, ki jih mora vlagatelj predložiti ob
prijavi na razpis do 6. julija 2007.
Z vlagateljem se sklene pogodba o sofinanciranju nabave gasilske zaščitne in reševalne opreme.
8. Rok do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev sredstev, način predložitve vlog ter opremljenost vlog
Vlagatelj mora prijavo na razpis za dodelitev sredstev poslati izključno s priporočeno
pošto na Ministrstvo za obrambo, Upravo
Republike Slovenije, Vojkova cesta 61, 1000
Ljubljana, najpozneje do 6. 7. 2007.
Upošteva se, da je vloga pravočasno oddana, če je zadnji dan roka oddana na pošti
kot priporočena pošiljka.
Opremljenost vloge
Vlogo za razpis je potrebno poslati v zaprtem ovitku A4 formata, na katerem mora
biti vidna naslednja označba: »Ne odpiraj
– Vloga za sofinanciranje gasilske zaščitne
in reševalne opreme«.
Na hrbtni strani mora imeti vloga popoln
naslov vlagatelja in ID številko vlagatelja iz
Vulkana.

=

% sof za 1 GV
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Veljavna bo vloga, ki bo pravilno oprem
ljena in pravočasno predložena Ministrstvu
za obrambo, Upravi RS za zaščito in reševanje (izvajalcu razpisa). Neveljavne vloge
bodo vrnjene vlagateljem.
V primeru veljavne, vendar nepopolne
vloge bodo imeli kandidati možnost dopolnitve vloge v roku 8 dni od prejema obvestila
o nepopolnosti.
V primeru ugotovitve komisije za izvedbo
razpisa o neizpolnjevanju razpisnih pogojev
v celoti ali za katero od vrste prijavljene
opreme je možen 1. stopenjski ugovor v
roku, navedenem v obvestilu. Odgovor komisije je dokončen.
Datum odpiranja prispelih vlog
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo
opravila komisija, imenovana s strani izvajalca in Gasilske zveze Slovenije. Komisija
bo z odpiranjem vlog pričela 9. 7. 2007. Odpiranje vlog ne bo javno.
Vsi, ki bodo sodelovali na razpisu bodo o
izidu razpisa pisno obveščeni.
Kraj, kjer zainteresirani vlagatelji lahko
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno
dokumentacijo vlagatelji lahko dobijo v prostorih Gasilske zveze Slovenije, Tržaška
221, Ljubljana, ali na spletnih straneh Gasilske zveze Slovenije www.gasilec.net.
Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje

(eden v slovenskem in eden v angleškem
jeziku). Prijava 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-BIH-03/A/2007, v slovenskem in
angleškem jeziku) se pošlje po elektronski
pošti na naslov: razpis-BIH08-09@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.
Sklep o izboru vlog za sofinanciranje
(odobritev števila izmenjav in odobritev
pripadajočih sredstev) izda upravni odbor
agencije na predlog izbire skupnega slovensko-bosansko hercegovinskega odbora
za znanstveno in tehnološko, 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. 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
BIH v letih 2008–2009«, morajo prijavitelji
dostaviti v zaprtih ovojnicah in z naslovom
prijavitelja na naslov: Javna agencija za
raziskovalno dejavnost, Tivolska cesta 30,
1000 Ljubljana.
Vsaka vloga mora biti odposlana v posebni kuverti.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A
(ARRS-MS-BIH-03/A/2007), v slovenskem
in angleškem jeziku se mora poslati tudi
po elektronski pošti na naslov: razpisBIH08-09@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 četrtka 31. maja

Št. 430-22/2007/1
Ob-9675/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02, št. 115/05), Pravilnika o financiranju in
sofinanciranju mednarodnega znanstvenega
sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 12/05, št. 49/05, št. 39/06 in št. 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 med Vlado Republike Slovenije in Republiko Bosno
in Hercegovino o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju (Uradni list RS-MP, št.
4/96), Zakona o ratifikaciji Sporazuma med
Vlado Republike Slovenije in Svetom ministrov Bosne in Hercegovine o sodelovanju v
kulturi, izobraževanju in znanosti (Uradni list
RS, št. 69/00, MP 17/00), Protokola šestega
zasedanja skupnega odbora za znanstveno
in tehnološko sodelovanje med Republiko
Slovenijo ter Bosno in Hercegovino, ki je bil
podpisan, 13. 4. 2006, Sarajevo, Bosna in
Hercegovina, Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Bosno in
Hercegovino 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 raziskovalcev iz
BiH, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte in sicer krajših obiskov do 12
dni in daljših obiskov do 3 mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:

– mednarodni prevozni stroški za slovenske raziskovalce ob obiskih v BiH;
– stroški bivanja v Domu podiplomcev
oziroma izjemoma v hotelu B kategorije (do
100 € na noč) in dnevnice za raziskovalce
iz BiH ob obiskih v Republiki Sloveniji (kratki
obiski – do 12 dni);
– stroške bivanja za raziskovalce iz BiH
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 (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), V primeru zasedenosti domov
se za namestitev bivanja v Sloveniji povrne
znesek v višini največ do 1252 € mesečno.
Raziskovalcem iz BiH se ne glede na dolžino bivanja (kratki ali dolgi obiski) izplačajo
dnevnice ob prihodu v Slovenijo v enkratnem znesku, v višini dnevnic po uredbi za
čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije;
– projekti trajajo 2-letni;
– prijave se lahko nanašajo na vsa raziskovalna področja;
– na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za
opravljanje raziskovalne dejavnosti v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih
raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in razvojni
dejavnosti in predpisi agencije; ter
– izvajajo s strani agencije ali Ministrstva
za znanost, visoko šolstvo in tehnologijo
Republike Slovenije 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, št.
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in nosilec iz BiH morata vložiti prijavi načeloma paralelno v terminu in na način, ki
ga določita pristojni instituciji (na slovenski strani agencija, v BiH pa: Ministrstvo za
zunanje zadeve, Oddelek za mednarodno
znanstveno, tehnično, izobraževalno, kulturno in športno sodelovanje, Musala 2, 71000
Sarajevo, Federalno ministrstvo za izobraževanje in znanost, Obala Maka Dizdara 2,
71000 Sarajevo in Ministrstvo za znanost in
tehnologijo Republike Srbske, 78000 Banja
Luka.
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-BIH-03/A/2007 in
ARRS-MS-BIH-03/B/2007). Prijava na razpis mora biti predložena v 2 pisnih izvodih
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2007 do 12. ure. Prve štiri strani prijavnega
obrazca morajo po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-BiH08-09@arrs.si do
vključno četrtka, 31. maja 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 predvidoma v četrtem tromesečju 2007. Javni razpis in prijavni obrazci
bodo od dneva objave javnega razpisa v
Uradnem listu RS objavljeni tudi na spletni
strani agencije (glej priloge).
Podrobnejše informacije: Marjetica Primožič, tel. 01/478-47-15, e-pošta: marjetka.primozic@gov.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije
Št. 430-19/2007/1
Ob-9678/07
Na podlagi določb Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02 in 115/05), Sklepa o ustanovitvi Javne
agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 123/03),
Pravilnika o financiranju in sofinanciranju
mednarodnega znanstvenega sodelovanja Republike Slovenije (Uradni list RS št.
12/05, 49/05, 39/06 in 5/07), Uredbe o ratifikaciji Sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Republike Češke (Uradni
list RS št. 59/03, MP, št. 14/03), usmeritev
Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo v obliki Protokola 8. zasedanja
združenega odbora za znanstveno in tehnološko sodelovanje z dne 27. oktobra 2006 v
Ljubljani ter metodologije ocenjevanja vlog
za izvajanje mednarodnih raziskovalnih in
razvojnih projektov (štev. 631-12/2006 z dne
20. 2. 2006), Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije, Tivolska
cesta 30, 1000 Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje
znanstvenoraziskovalnega sodelovanja
med Republiko Slovenijo in Republiko
Češko 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 je sofinanciranje medsebojnih obiskov (stroški potovanja in bivanja) slovenskih in čeških
raziskovalcev, ki izvajajo skupne znanstvenoraziskovalne projekte, in sicer krajše obiske do 14 dni in daljše obiske do treh mesecev.
3. Agencija bo sofinancirala sodelovanje
v naslednji višini:
– mednarodne prevozne stroške za slovenske raziskovalce ob obiskih v Republiki
Češki;
– stroške bivanja za češke 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vštevajo v davčno osnovo, Uradni list RS, št.
140/06 – v nadaljevanju: uredba), za kratke
obiske – do 14 dni;
– stroške bivanja za češke raziskovalce
ob obiskih v Sloveniji v Domu podiplomcev
(Ljubljana in Maribor) ali izjemoma v primeru zasedenosti domov v hotelu B kategorije (***) ob daljših obiskih – obiski 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 1252 evrov mesečno. Češkim raziskovalcem se, ne glede na dolžino bivanja
(kratki ali dolgi obiski), izplačajo dnevnice ob
prihodu v Republiko Slovenijo v enkratnem
znesku, v višini dnevnic po veljavni uredbi
za čas trajanja obiska.
4. Pogoji za opravljanje predmeta javnega razpisa:
– projekte oziroma obiske je potrebno
prijaviti na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije; vsaka vloga mora biti
odposlana v posebni kuverti;
– projekti trajajo 2 leti; trajanje obiskov
pri eni pogodbenici, ki se nanašajo na posamezne projekte, letno ne smejo preseči
dveh mesecev, pri čemer vsi skupni raziskovalni projekti, odobreni po sporazumu, letno
ne smejo preseči 6 mesecev;
– prijave se lahko nanašajo na raziskave
v naravoslovju, tehniki, medicini, biotehnologiji, družboslovju in humanistiki;
– na javni razpis se lahko prijavijo:
a) raziskovalne organizacije in zasebni
raziskovalci, ki so vpisani v evidenco agencije za opravljanje raziskovalne dejavnosti
v Republiki Sloveniji oziroma v register zasebnih raziskovalcev, ter izpolnjujejo pogoje, predpisane z Zakonom o raziskovalni in
razvojni dejavnosti in predpisi agencije;
b) raziskovalne institucije, ki 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 za vodjo raziskovalnega
projekta po Zakonu o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/02 in
115/05);
– pri raziskovalnem projektu morajo sodelovati raziskovalci obeh držav; slovenski
in češki nosilec morata vložiti prijavi praviloma paralelno v roku in na način, ki ga
določita pristojni instituciji (agencija in Ministrstvo za izobraževanje in raziskave Republike Češke).
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-CZ-08-09-03-A/2007) in
(ARRS-MS-CZ-08-09-03-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-CZ-08-09-03/2007 v slovenskem in angleškem jeziku) se pošlje tudi
po elektronski pošti na naslov: razpis-ceska08-09@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 organ
(skupni slovensko-češki 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-češkega odbora
za znanstveno-tehnološko sodelovanje, na
katero je agencija vezana.
7. Orientacijska vrednost za izvedbo
predmeta razpisa je 83.459 evrov. Sofinanciranje v letih 2008 in 2009 je vezano na
sprejem finančnega načrta agencije za navedeni leti ter na zagotovitev namenskih
sredstev za sofinanciranje po predmetnem
javnem razpisu.
8. Predvideni rok začetka izvajanja predmeta razpisa je 1. januar 2008.
9. Čas izvajanja predmeta razpisa je od
1. januarja 2008 do 31. decembra 2009.
10. Način predložitve prijave:
Pisne prijave z vso dokumentacijo in z
oznako »Ne odpiraj, prijava na Javni razpis
za sofinanciranje znanstveno-raziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in
Republiko Češko v letih od 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, Slovenija.
Prve štiri strani prijavnega obrazca A (v
slovenskem in angleškem jeziku) se mora
poslati tudi po elektronski pošti na naslov:
razpis-ceska08-09@arrs.si.
11. Rok za predložitev prijav je petek,
15. junij 2007, do 12. ure.
Prijave morajo prispeti v glavno pisarno Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, Tivolska cesta 30, 1000 Ljubljana,
ne glede na vrsto prenosa te prijave, do
vključno petka, 15. junija 2007, do 12. ure.
Prve štiri strani prijavnega obrazca morajo
po elektronski pošti prispeti na naslov: razpis-ceska08-09@arrs.si, do vključno petka
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15. 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 imenovana 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 septembra 2007. Javni
razpis in prijavni obrazci bodo od dneva
objave javnega razpisa v Uradnem listu RS
objavljeni tudi na spletni strani agencije (glej
priloge),
Podrobnejše informacije: Petja Stanovnik, tel. 01/478-4732, e-pošta: Stanovnik@arrs.si.
Javna agencija za raziskovalno
dejavnost Republike Slovenije

Ponudniki so lahko pravne osebe in podjetniki posamezniki, ki so registrirani in imajo tudi ustrezna dovoljenja za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet vsebine ponudbe
in bodo prireditve izvajali od dneva objave
tega razpisa v Uradnem listu RS do 30. novembra 2007.
Prednost pri izbiri bodo imeli ponudniki,
ki bodo prijavili prireditve, ki:
– so sestavni del programa dela Zavoda
za turizem Ljubljana za leto 2007 (točka A),
– so zanimive za prebivalce ter domače
in tuje obiskovalce Ljubljane,
– poudarjajo pozitivno predstavo o Ljubljani kot srednjeevropski prestolnici,
– so brezplačne za obiskovalce,
– so okolju prijazne in prispevajo k promociji Ljubljane,
– imajo mednarodni značaj oziroma so
mednarodno zanimive,
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe Ljubljane.
Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev za sofinanciranje
turističnih prireditev in programov z razpisanih področij A) in B) za leto 2007 znaša
220.000 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral projekte v višini do največ 40 odstotkov celotne
vrednosti projekta. Odobrena sredstva bodo
izvajalcem nakazana praviloma po izvedbi
na podlagi finančnega in vsebinskega poročila o izvedeni prireditvi.
Rok za izvedbo izbranih turističnih prireditev in programov
Rok za izvedbo prireditev iz razpisanega
področja A) je vezan na terminski plan prireditev za leto 2007.
Rok za izvedbo turističnih prireditev in
porabo odobrenih sredstev iz razpisanega
področja B) je 30. november 2007.
II. Rok za predložitev vlog: vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za
turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis za turistične prireditve v
Ljubljani«. Komisija bo upoštevala vloge, ki
bodo oddane na sedežu Zavoda za turizem
Ljubljana, Krekov trg 10, do 7. maja 2007
do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo komisija pričela 7. maja 2007 in ga v primeru
velikega števila prispelih vlog nadaljevala
naslednji dan.
Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana

Št. 014-32/2007/1
Ob-9883/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana,
Parmova 53, objavlja na podlagi prvega
odstavka 66. člena Zakona o veterinarstvu
(Uradni list RS, št. 33/01, 110/02 – ZGO-1,
45/04 – ZdZPKG, 62/04 – odl. US in 93/05
– ZVMS)
javni razpis
za dodelitev koncesij za izvajanje
veterinarske dejavnosti dezinfekcije,
dezinsekcije in deratizacije
1. Koncendent: Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije (VURS), Ljubljana, Parmova 53.
2. Predmet javnega razpisa je dodelitev
koncesij za izvajanje veterinarske dejavnosti
dezinfekcije, dezinsekcije in deratizacije (v
nadaljnjem besedilu: DDD).
3. Začetek in trajanje koncesije: koncesija se sklene za dobo 10 let in začne veljati z
dnem podpisa pogodbe med koncendentom
in koncesionarjem.
4. Prijava: na javni razpis se lahko prijavijo veterinarske in druge organizacije,
ki izpolnjujejo pogoje po predpisu, ki ureja
pogoje za izvajanje veterinarske dejavnosti
DDD.
5. Pogoji: izpolnjevanje pogojev za izvajanje DDD mora biti prijavitelju ugotovljeno
z odločbo VURS-a še pred prijavo za izvajanje dejavnosti iz 2. točke.
6. Rok javnega razpisa: rok prijav je odprt do 31. 12. 2007.
7. Odpiranje vlog: odpiranje vlog bo vsak
prvi teden v mesecu v prostorih VURS, Ljubljana, Parmova 53. Obravnavale se bodo
vloge prispele na naslov iz 9. točke do
vključno 15. dne v mesecu. Prijave prejete
po 15. bodo obravnavane pri odpiranju vlog
v naslednjem mesecu.
8. Naslov za vložitev vlog: prijavitelj pošlje ali prinese osebno vlogo v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – javni razpis – koncesija – izvajanje DDD«, na Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Veterinarska uprava Republike Slovenije, Ljubljana, Parmova 53.
9. Obveščanje o izbiri: o izbiri koncesionarjev bodo prijavitelji obveščeni v roku 30
dni po ocenjevanju prispelih vlog.
Podrobnejše informacije so na voljo na
VURS, na tel. 300-13-00, vsak dan od 9. do

10. ure (kontaktna oseba: mag. Eva Lavrenčič, dr. vet. med.).
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano,
Veterinarska uprava
Republike Slovenije
Ob-9773/07
Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg
10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 29/07) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06)
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
turističnih prireditev na javnih
površinah, ki jih ima v programu dela
Zavod za turizem Ljubljana za leto
2007, ter drugih turističnih prireditev
na javnih površinah Mestne občine
Ljubljana po predlogih izvajalcev
I. Predmet razpisa:
A) Predmet razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev na javnih površinah, ki
jih ima v programu dela Zavod za turizem
Ljubljana za leto 2007, in sicer:
– Tradicionalne turistične prireditve
– Maturantska parada, maj 2007,
– Festival uličnih gledališč, junij – julij
2007,
– Srednjeveški dan v Ljubljani, september 2007,
– Ljubljanska vinska pot 2007, november 2007.
– Programi in prireditve ob Ljubljanici s
ciljem oživljanja Ljubljanice in njenih nabrežij
– Programi in prireditve v starem mestnem jedru s ciljem oživljanja starega mestnega jedra
– Programi in prireditve v parku Tivoli s
ciljem oživljanja Tivolija in vzpostavitve tivolske promenade
– Programi prireditev za otroke
B) Predmet razpisa so predlogi drugih
turističnih prireditev na javnih površinah na
območju MOL, ki niso zajeti v točki A) in jih
predlagajo izvajalci, udeleženci razpisa.
Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv potencialnega ponudnika
oziroma izvajalca (pravne osebe oziroma
podjetnika posameznika),
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve,
– izpis iz sodnega registra (registracija),
star največ 30 dni,
– dokazilo o sofinanciranju oziroma izjava o angažiranju lastnih sredstev,
– reference ponudnika oziroma izvajalca
ter sodelujočih na prireditvi,
– izdelan projekt prireditve z dispozicijo
vsebine,
– način izvedbe projekta in izvedbeni
roki,
– vrednost in cena celotnega projekta s
finančno konstrukcijo in načinom zagotovitve pokrivanja prireditvenih stroškov,
– izjava ponudnika oziroma izvajalca, da
je izvedba prireditve v skladu z veljavnimi
predpisi,
– parafiran vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
Merila in pogoji

Stran

Ob-9774/07
Zavod za turizem Ljubljana, Krekov trg
10, Ljubljana, objavlja na podlagi Odloka
o proračunu MOL za leto 2007 (Uradni list
RS, št. 29/07) in Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 13/06)
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javni razpis
za sofinanciranje programov aktivnosti
turističnih društev in turističnih
prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah v Mestni
občini Ljubljana za leto 2007
I.
1. Predmet javnega razpisa: predmet
razpisa je sofinanciranje programov aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična društva na
javnih površinah v Mestni občini Ljubljana
za leto 2007.
2. Vsebina vloge
Vloga mora vsebovati naslednje podatke
in dokazila:
– ime in naziv društva, točen naslov, matično in identifikacijsko številko za DDV, ime
in priimek odgovorne osebe ter število članov turističnega društva;
– dokazilo o identifikaciji in razvrstitvi po
dejavnosti Agencije RS za javnopravne evidence in storitve;
– potrdilo o registraciji, ki ni starejše od
30 dni;
– program aktivnosti turističnega društva
za leto 2007, ki je potrjen s strani pristojnih
organov društva. Program mora biti vsebinsko in finančno opredeljen, vsebuje naj tudi
predlog za sofinanciranje;
– poročilo o izvedbi projektov, za katere
je društvo prejelo subvencijo Zavoda za turizem Ljubljana ali MOL v letu 2006 (obvezno
samo za društva, ki so dobila subvencijo v
letu 2006);
– parafirani vzorec pogodbe (parafirana
vsaka stran).
3. Merila in pogoji
Za sredstva lahko kandidirajo vsa turistična društva, ki so registrirana na območju
Mestne občine Ljubljana.
Prednost pri sofinanciranju bodo imela
turistična društva, ki so pridobila status društva, ki deluje v javnem interesu na področju
pospeševanja turizma in programi društev,
katerih programi temeljijo na:
– spodbujanju lokalnega prebivalstva za
sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma;
– aktivnostih za ohranjanje kulturne in
naravne dediščine, etnoloških posebnosti,
lokalnih posebnosti ter urejanju in olepševanju okolja;
– seznanjanju in izobraževanju prebivalstva in mladine o turizmu;
– izvajanju prireditvene, promocijske in
informativne dejavnosti v kraju;
– projektih, ki povezujejo več turističnih
in drugih društev;
– lastni participaciji pri nalogah, ki bodo
izbrane za sofinanciranje.
4. Okvirna vrednost sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev za
leto 2007 znaša 63.500 EUR.
Na podlagi naštetih meril in pogojev bo
Zavod za turizem Ljubljana sofinanciral programe aktivnosti turističnih društev in turističnih prireditev, ki jih organizirajo turistična
društva na javnih površinah MOL, v višini
do največ 50 odstotkov celotne vrednosti
programa. Odobrena sredstva bodo izvajalcem nakazana praviloma po predložitvi
finančnega in vsebinskega poročila o realizaciji programa.
5. Rok za izvedbo izbranih programov:
rok za realizacijo programa in porabo odobrenih sredstev je 30. november 2007.
II.
1. Rok za predložitev vlog

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Vloge na razpis oddajte osebno v tajništvu Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov
trg 10, Ljubljana, in sicer v zaprti ovojnici z
oznako »Ne odpiraj – Vloga na javni razpis
za programe turističnih društev na območju
MOL«.
Komisija bo upoštevala vloge, ki bodo
prispele na sedež Zavoda za turizem Ljubljana, Krekov trg 10, Ljubljana, do 7. maja
2007 do 10. ure.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu
iz razpisne dokumentacije naročnika (Zavod za turizem Ljubljana), sicer vloga ne bo
obravnavana.
2. Z odpiranjem vlog, ki ne bo javno, bo
komisija začela 7. maja 2007 in ga, v primeru velikega števila prispelih vlog, nadaljevala
naslednji dan.
3. Ponudniki bodo o izidu razpisa obveščeni najkasneje v 30 dneh po odpiranju
ponudb.
4. Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo posreduje Nives Vrhovnik Praznik, tel. 306-45-92, faks 306-45-94, e-pošta: nives.vrhovnik@ljubljana-tourism.si.
5. Razpisna dokumentacija je dosegljiva tudi na www.ljubljana-tourism.si in
www.ljubljana.si.
Zavod za turizem Ljubljana
Ob-9301/07
Na podlagi 8. člena Pravilnika o subvencioniranju obrestnih mer za najete kredite
za izgradnjo, prenovo in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš v Občini Vipava (Uradno
glasilo št. 7/98) dne, 26. 3. 2007 objavlja
župan Občine Vipava
javni razpis
za subvencioniranje obrestne mere za
kredite, najete v letu 2007, za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in
stanovanjskih hiš v Občini Vipava
Namen subvencioniranja obrestnih mer
je izgradnja, prenova in nakup stanovanj
in stanovanjskih hiš na območju Občine Vipava, za katere prosilec najame kredit pri
banki, s katero ima Občina Vipava sklenjeno
pogodbo o kreditiranju občanov v letu 2007.
V prenovo sodi tudi ureditev centralnega
ogrevanja z zemeljskim plinom.
Višina sredstev za subvencijo v letu 2007
znaša 14.605,24 EUR.
Kvota posojil do katere občina na podlagi javnega razpisa subvencionira obrestno
mero znaša 286.000 EUR.
Najvišji znesek kredita, ki ga občina subvencionira posameznemu prosilcu je 20.900
EUR.
Obrestna mera za kreditojemalce je Euribor + 0%.
Najdaljši rok za vračilo kredita je 10 let.
Interesenti, ki želijo najeti kredit morajo izpolnjevati splošne in posebne pogoje,
ki jih določa Pravilnik o subvencioniranju
obrestnih mer za najete kredite za izgradnjo,
prenovo in nakup stanovanj in stanovanjskih
hiš v Občini Vipava, ki je objavljen v Uradnem glasilu št. 7/98, z dne 4. junij 1998.
Splošni pogoji:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da je občan Občine Vipava,
– da je lastnik (solastnik) stanovanjske
hiše, ki jo namerava prenavljati s kreditom,
za katerega se prijavlja,
– da gre za nepremičnino na območju
Občine Vipava,
– da ima veljavno gradbeno dovoljenje
ali odločbo o priglašenih delih (lokacijsko

informacijo) oziroma da ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo in overjeno pri notarju,
– da prosilec oziroma njegov družinski
član ni kupil stanovanja na podlagi Stanovanjskega zakona (Ur. l. RS, št. 18/91).
Posebni pogoji:
– da bo v letu javnega razpisa sklenil kreditno pogodbo z banko, s katero ima Občina
Vipava sklenjeno pogodbo o kreditiranju v
roku 60 dni od prejema obvestila o uvrstitvi
na prednostno listo prosilcev kredita,
– da plača banki stroške odobritve kredita,
– da zavaruje kredit pri zavarovalnici po
tarifi zavarovalnice ali s poroki,
– da izpolnjuje pogoje banke kreditodajalke (kreditna sposobnost, itd.).
Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu na naslov: Občina Vipava, Glavni
trg 15, 5271 Vipava s pripisom za stanovanjski kredit (obrazci bodo na voljo na sedežu
občine vsak delovni dan med 8. in 14. uro).
Rok za oddajo vlog je 30 dni od objave
tega razpisa.
Občina Vipava
Št. 129-0001/2007-2
Ob-9302/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB 1), Odloka
o proračunu Občine Sevnica za leto 2007
(Ur. l. RS, št. 12/07) in Pravilnika o kriterijih
in merilih za sofinanciranje programov na
področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Ur. l. RS, št. 18/06),
Občina Sevnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov na področjih socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini Sevnica
v letu 2007
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih programov in/ali projektov:
– programi in/ali projekti s področja socialnega varstva in
– programi in/ali projekti s področja zdravstvenega varstva.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
investicijsko vzdrževanje in investicije v prostore in nakup opreme izvajalcev programa.
Prav tako niso predmet razpisa programi
in/ali projekti, za katere so predlagatelji že
kandidirali ali pridobili sredstva iz drugih
razpisov ali proračunskih virov Občine Sevnica.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
Na razpis se lahko prijavijo vsi izvajalci,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani in imajo dejavnost socialnega varstva ali zdravstvenega varstva
opredeljeno v ustanovitvenih aktih,
– da aktivno delujejo najmanj eno leto,
– da imajo sedež ali podružnico v Občini
Sevnica oziroma ne glede na sedež, če je
program dejavnosti zastavljen tako, da aktivno vključuje občane Občine Sevnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon
o društvih (za društva),
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničevanje načrtovanih programov,
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– da imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
izvajanja programa, delež lastnih sredstev,
delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov.
Na razpis se lahko prijavijo:
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in
težave prebivalcev, ustanovijo posamezniki
v skladu z zakonom, ali verske skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot pro
stovoljne in neprofitne organizacije, ki jih v
skladu z zakonom ustanovijo posamezniki
z namenom, da bi v njih skupno reševali
socialne potrebe svojih članov,
– invalidske organizacije kot prostovoljne
in neprofitne organizacije, ki jih ustanovijo
invalidi in drugi posamezniki v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne
programe in storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcionalnih okvarah, ki ogrožajo socialni položaj
invalidov,
– druge prostovoljne in neprofitne organizacije, ki imajo v svojih programih elemente
skrbi za zdravje in reševanje socialnih stisk
občanov Občine Sevnica.
Pravne osebe z delovanjem na območju
več občin, regij ali države morajo ob svoji prijavi obvezno izkazati, da imajo svoje
člane oziroma uporabnike tudi iz območja
občine Sevnica in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
4. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša 16.692 EUR.
5. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
6. Posredovanje potrebne dokumentacije:
– izpolnjena prijava na razpis in izpolnjeni obrazci iz razpisne dokumentacije (vsi
prijavitelji),
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe
(vsi prijavitelji),
– kopija odločbe oziroma sklepa o registraciji.
Prijave na razpis morajo biti popolne.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve:
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 3. 5. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica.
Pošiljke oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 3. 5.
2007 (datum poštnega žiga na dan 3. 5.
2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis
za sofinanciranje socialnih in zdravstvenih
programov v letu 2007«. Na hrbtni strani
kuverte mora biti obvezno naveden naslov
prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev:
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 7. 5.
2007, ob 13. uri v sejni sobi Občine Sev
nica.

– mnenje odgovornega konservatorja
(za spomenike).
5. Kriteriji in merila za izbor programov in
dodelitev sredstev
Splošni kriteriji in merila:
– stopnja zaščitenosti spomenika do 50
točk,
– stopnja poškodovanosti spomenika
(mnenje strokovne institucije o stopnji ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno poškodbo celote ali dela
pomembne kulturne dediščine) do 30 točk,
– sofinanciranje projekta s strani Ministrstva za kulturo oziroma Sklada RS za
kulturne dejavnosti do 10 točk,
– višina sredstev iz drugih virov do 10
točk.
Pri določitvi prednostne liste sofinanciranja se poleg splošnih meril upoštevajo še
naslednji kriteriji:
1. Pomembnost izvedbe posega pri
ohranjanju kulturne dediščine, ki je v interesu občine:
– kulturne pričevalnosti, ki bo omogočala
poglobljeno raziskovalno dejavnost,
– gospodarske koristnosti, ki bo omogočala ohranjanje tradicionalne dejavnosti oziroma izvajanje muzejske dejavnosti,
– turistične zanimivosti, ker predstavlja
dominanto v prostoru ali zanimivost za oglede javnosti.
2. Finančno izražen interes lastnika in
sovlagateljev za obnovo spomenika in njegovo prezentacijo za javnost.
3. Dosedanja prizadevanja lastnikov oziroma upravljalcev za ohranitev spomenika
in njegove spomeniške funkcije.
4. Nadaljevanje že začetih posegov na
spomeniku.
5. Posegi in programi, ki predstavljajo
obeležitev pomembnih kulturnozgodovinskih
dogodkov na območju Občine Sevnica.
6. Višina razpoložljivih sredstev: višina
razpoložljivih sredstev znaša 25.038 €.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva na podlagi tega
razpisa morajo biti porabljena v letu 2007.
8. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavitelji morajo prijavo oddati najpozneje do 3. 5. 2007 na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica. Pošiljke
oddane po pošti morajo biti oddane s priporočeno pošto najpozneje 3. 5. 2007 (datum
poštnega žiga na dan 3. 5. 2007).
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – vloga na javni razpis za kulturne spomenike 2007«. Na hrbtni
strani kuverte mora biti obvezno naveden
naslov prijavitelja.
9. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev
Strokovna komisija, imenovana s sklepom župana, bo z odpiranjem začela 7. 5.
2007, ob 12. uri v sejni sobi Občine Sevnica.
V primeru nepopolnih vlog bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s
sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi kandidati na razpis bodo sklenjene
pogodbe o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Ura-

V primeru nepopolnih vlog bo komisija
prijavitelje pozvala, da v roku 8 dni vlogo
dopolnijo. Nepopolne vloge, ki jih prijavitelj v tem roku ne dopolni, se zavržejo s
sklepom.
10. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa pisno obveščeni najpozneje
v roku 30 dni od datuma odpiranja prijav. Z
izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe
o sofinanciranju programov.
11. Kraj in čas, kjer lahko predlagatelji
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva objave v Uradnem listu RS, do izteka prijavnega roka
dosegljiva tudi na spletni strani Občine Sevnica www.obcina-sevnica.si ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica pri Darji Lekše, tel.
07/816-12-14, e-mail: darja.lekse@obcinasevnica.si, vsak delovni dan v času od 8.
do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 629-0001/2007-2
Ob-9303/07
Na podlagi Zakona o javnih financah
(Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01,
30/02 in 127/06), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05
– UPB), Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2007 (Uradni list RS, št. 12/07) in
Pravilnika o zagotavljanju sredstev za ohranjanje in vzdrževanje kulturnih spomenikov
lokalnega pomena, ki niso v lasti Občine
Sevnica, lokalne javne infrastrukture in drugih nujnih programov na področju kulture
(Uradni list RS, št. 44/06), Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov za
ohranjanje in vzdrževanje kulturnih
spomenikov lokalnega pomena v Občini
Sevnica v letu 2007
1. Naročnik: Občina Sevnica, Glavni trg
19a, 8290 Sevnica.
2. Predmet javnega razpisa
Kulturni spomeniki lokalnega pomena, ki
niso v lasti Občine Sevnica (v nadaljevanju:
spomeniki), razglašeni z Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list
RS, št. 14/02, 106/05):
a) sakralni spomeniki:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela, zaradi preprečitve propadanja spomenika,
b) drugi kulturni spomeniki lokalnega
pomena, za katere je izražen širši lokalni
interes:
– restavratorsko-konservatorski posegi,
– nujna vzdrževalna dela zaradi preprečitve propadanja spomenika,
– tekoča vzdrževalna dela.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijavitelji na javni razpis:
– da so lastniki ali upravljalci kulturnega
spomenika,
– da imajo vsebinsko in finančno opredeljen projekt,
– da so pridobili mnenje odgovornega
konservatorja.
4. Obvezna dokazila so:
– dokazilo o lastništvu oziroma ustrezno
listino o upravljanju,
– vsebinski program – projekt,
– finančni program s predračunskimi
vrednostmi in zaključeno finančno konstrukcijo,
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dnem listu RS do izteka prijavnega roka
dosegljiva na spletni strani Občine Sevnica
(www.obcina-sevnica.si) ali jo v tem roku
zainteresirani lahko dvignejo na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Sevnica, Glavni
trg 19a, 8290 Sevnica, pri Darji Lekše, tel.
07/81-61-214, e-mail: darja.lekse@obcina–
sevnica.si, vsak delovni dan v času od 8.
do 13. ure.
Občina Sevnica
Št. 410-0042/2007-2
Ob-9304/07
Občina Divača, Kolodvorska ulica 3A,
6215 Divača, objavlja na podlagi 7. člena
Pravilnika o sofinanciranju prireditev na območju Občine Divača (Uradni list RS, št.
54/04, 109/04 in 23/06)
javni razpis
za sofinanciranje prireditev na območju
Občine Divača v letu 2007
1. Skupni znesek razpisanih sredstev
znaša 32.935,21 EUR.
2. Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo:
– neposredni uporabniki proračuna Občine Divača (krajevne skupnosti), ki so ali
bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača v letu 2007,
– posredni uporabniki proračuna Občine
Divača (zdravstveni dom, šola, vrtec, Razvojni centre, knjižnica), ki so ali bodo organizirali prireditve na območju Občine Divača
v letu 2007,
– dislocirane enote, ki organizirano delujejo na območju Občine Divača, katerih
matično društvo je registrirano izven Občine Divača, vendar so ali bodo organizirale
prireditve na območju Občine Divača, za
občane Občine Divača v letu 2007,
– društva in klubi s sedežem na območju
Občine Divača, ki so ali bodo organizirali
prireditve na območju Občine Divača v letu
2007.
Vlogo za dodelitev sredstev lahko vložijo
društva in klubi tudi, če so ali bodo organizirali prireditve izven območja Občine Divače,
ker jim Občina Divača za izvedbo prijavljene prireditve ni mogla zagotoviti ustreznih
prostorov.
3. Pogoji, ki jih morajo prijavitelji izpolnjevati:
– priskrbljena vsa potrebna dovoljenja
(soglasja ..), ki so potrebna za izvedbo prireditve,
– izjava, da za izvedbo iste prireditve
niso bila pridobljena sredstva iz drugih postavk občinskega proračuna in, da organizator ne bo vložil zahtevka za pridobitev
dodatnih sredstev za prijavljeno prireditev
iz proračuna Občine Divača.
4. Iz proračuna Občine Divača se sofinancira:
– kulturne prireditve,
– športne prireditve,
– turistične prireditve,
– kompleksne prireditve,
– manjše vaške in ostale prireditve v
skladu s pravilnikom.
5. Obrazci za pridobitev sredstev: obrazci, ki so predmet razpisa se lahko dvignejo na Občini Divača, Kolodvorska ulica
3A, Divača pri referentu za gospodarstvo
v času uradnih ur (objavljeni pa so tudi na
spletni strani http://www.divaca.si). Vse
dodatne informacije in pojasnila v zvezi z
razpisom dobite pri Nataši Macarol na tel.
05/73-10-937.
6. Dostava vlog
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Izpolnjene vloge z vsemi zahtevanimi
prilogami je potrebno vložiti v zaprti ovojnici
z oznako »Ne odpiraj – vloga za razpis Prireditve 2007« osebno ali po pošti do 11. 5.
2007 do 12. ure na naslov: Občina Divača,
Kolodvorska ulica 3A, Divača.
Sklep o dodelitvi sredstev bo sprejet v
roku tridesetih dni od poteka roka za vložitev vlog. Vlagatelji bodo sklep prejeli v roku
osmih dni po njegovem sprejemu.
Občina Divača
Ob-9476/07
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B)
in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter na
podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o sprejemu posameznega programa
prodaje stvarnega premoženja – stanovanja
št. 31, v 5. etaži v večstanovanjski stavbi
Goriška 38, Velenje, v izmeri 29,55 m2, ki
stoji na parceli št. 2397, k.o. Velenje, št.
360-03-0078/2006-283 z dne 7. 3. 2006,
objavljenega v Uradnem vestniku Mestne
občine Velenje, št. 04/2007 z dne 9. marca
2007
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnina – stanovanje št. 31. v 5. etaži, v skupni izmeri
29,55 m2 (od tega so vse stanovanjske površine) v večstanovanjski stavbi Goriška 38,
Velenje, ki stoji na parc. št. 2397/145, k.o.
Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem, za izhodiščno ceno 25.235 EUR
oziroma 6,047.458,80 SIT, brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evropske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je

razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7200013-22040207 in sicer do roka za oddajo ponudbe (vključno
do 25. aprila.2007 do 12. ure). Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– 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;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 25. aprila.2007
do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Goriška 38, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 25. aprila 2007 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvarnim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.

31 / 6. 4. 2007 /

2431

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Vse informacije in pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Maksu Arliču,
vodju Urada za stanovanjske zadeve, od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na
tel. 03/89-61-705.
Mestna občina Velenje

nim premoženjem Mestne občine Velenje.
Komisija bo vse ponudnike obvestila o izboru v roku 30 dni po odpiranju ponudb.
5. Kot najugodnejši ponudnik bo izbran tisti, ki bo ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
6. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji nepremičnine z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do
sklenitve pogodbe ustavi.
VII. Informacije
Vse informacije in pojasnila v zvezi s
prodajo in ogledom nepremičnine v času
razpisa lahko zainteresirani ponudniki dobijo
na Mestni občini Velenje pri Maksu Arliču,
vodju Urada za stanovanjske zadeve, od
ponedeljka do petka med 9. in 12. uro na
tel. 03/896-17-05.
Mestna občina Velenje

Ob-9477/07
Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320
Velenje, Slovenija, na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B)
in 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) ter na
podlagi sklepa Sveta Mestne občine Velenje o sprejemu posameznega programa
prodaje stvarnega premoženja – trisobnega
stanovanja štev. 07, v 1. etaži v večstanovanjski stavbi Šalek 90, Velenje, v izmeri
72,69 m2, ki stoji na parceli št. 2190, k.o.
Velenje, št. 360-03-0241/2005-283 z dne
7. 3. 2006, objavljenega v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, št. 04/2007 z dne
9. marca 2007
javni razpis
za prodajo nepremičnin z javnim
zbiranjem ponudb
I. Prodajalec: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
II. Predmet prodaje: nepremičnina – trisobno neprofitno stanovanje štev. 07. v 1.
etaži, v skupni izmeri 72,69 m2 (od tega je
69,77 m2 stanovanjske površine in 2,92 m2
sekundarnih prostorov) v večstanovanjski
stavbi Šalek 90, Velenje, ki stoji na parc.
št. 2190, k.o. Velenje, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem za izhodiščno ceno
64.649,95 EUR oziroma 15,492.715 SIT
brez DDV.
III. Pogoji prodaje:
1. Nepremičnina se prodaja za najmanj
izhodiščno ceno.
2. Davek od prometa nepremičnine, stroške overitve pogodbe pri notarju ter stroške
vpisa nepremičnine v zemljiško knjigo plača
kupec.
3. Nepremičnina se prodaja po sistemu
»videno-kupljeno«.
4. Kupec mora skleniti pogodbo v roku
30 dni po sprejemu pisnega obvestila o izbiri, v nasprotnem primeru se šteje, da je
od nakupa odstopil. V tem primeru zapade
varščina v korist prodajalca.
5. Kupec mora plačati kupnino v roku 8
dni po izstavitvi računa.
6. Nepremičnina je obremenjena z najemnim razmerjem za nedoločen čas. Najemnik bo imel ob izpolnjevanju pogojev iz
te ponudbe predkupno pravico. Če uspeli
ponudnik ne bo najemnik, bo dolžan upoštevati vse pravice in obveznosti iz najemnega
razmerja. Zaradi spremembe lastništva nepremičnine se položaj najemnika stanovanja
ne sme poslabšati.
IV. Pogoji sodelovanja:
1. Kot ponudniki lahko sodelujejo pravne
in fizične osebe:
– pravne osebe s sedežem na območju
Republike Slovenije ali druge države Evrop-

ske unije in fizične osebe, ki so državljani
Republike Slovenije ali druge države članice
Evropske unije. Državljanstvo se izkazuje
s potrdilom o državljanstvu oziroma s kopijo osebnega dokumenta, iz katerega je
razviden podatek o državljanstvu (potni list,
osebna izkaznica). Pravne osebe se izkazujejo z izpisom iz sodnega registra,
– kolikor je ponudba podana po pooblaščencu, je potrebno predložiti pisno pooblastilo overjeno pri notarju.
2. Ponudnik je dolžan vplačati varščino (kavcijo) za resnost ponudbe v višini
10% od vrednosti nepremičnine na podračun EZR Mestne občine Velenje, št.
01333-0100018411 z obveznim sklicem
na št. 28 76333-7200013-22040107 in sicer do roka za oddajo ponudbe (vključno
do 25. aprila 2007 do 12. ure). Izbranemu
ponudniku bo varščina všteta v kupnino.
Ostalim ponudnikom se varščina vrne v roku
30 dni po izboru najugodnejšega ponudnika.
Znesek varščine se v nobenem primeru ne
obrestuje.
V. Vsebina pisne ponudbe:
Ponudba mora vsebovati:
– 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;
– fizične osebe: potrdilo o državljanstvu
ali kopijo osebnega dokumenta;
– pravne osebe: overjeni izpis iz sodnega
registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni;
– pooblastilo, overjeno pri notarju, v primeru, da se ponudba poda po pooblaščencu;
– navedbo nepremičnine, ki je predmet
ponudbe;
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodiščne cene;
– dokazilo o plačilu varščine v višini 10%
od vrednosti nepremičnine;
– lastnoročno podpisano pisno izjavo
ponudnika, da se strinja z vsemi pogoji razpisa;
– številko transakcijskega oziroma osebnega računa ponudnika za morebitno vračilo
vplačane varščine.
VI. Postopek zbiranja ponudb in izbire
najugodnejšega ponudnika:
1. Ponudba se bo štela za pravočasno,
če bo prispela najpozneje do 25. aprila 2007
do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje, z oznako: »Ne
odpiraj – javno zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnine – stanovanje Šalek 90, Velenje«. Na hrbtni strani ovojnice mora biti
označen polni naslov pošiljatelja ponudbe.
Ponudbe lahko ponudniki oddajo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje (pritličje)
ali jih pošljejo priporočeno na zgoraj navedeni naslov.
2. Ponudniki, ki ne bodo oddali popolnih
ponudb, bodo pozvani k dopolnitvi. Kolikor
bo ponudba z dnem določenim za dopolnitev ne bo popolna, je prodajalec ne bo upošteval. Nepravočasne ponudbe prodajalec
ne bo upošteval.
3. Odpiranje ponudb bo v sejni sobi št.
55/IV Urada za stanovanjske zadeve Mestne občine Velenje, dne 25. aprila 2007 ob
13. uri. Predstavniki ponudnikov se morajo
v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb
izkazati z osebnim dokumentom in pooblastilom ponudnika.
4. Izbor najugodnejšega ponudnika bo
opravila Komisija za razpolaganje s stvar-
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Ob-9676/07
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1,
Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje obnove
stavbnih lupin v okviru akcije
»Ljubljana – moje mesto« v letu 2008
1. Predmet razpisa: predmet razpisa je
izbira stavb na območju Mestne občine Ljubljana, pri katerih bo Mestna občina Ljubljana sofinancirala celovito obnovo uličnih pročelij in streh (v nadaljevanju: stavbnih lupin)
in sicer v letu 2008 ter naslednjih letih.
2. Sredstva in višina sofinanciranja:
a) Sredstva za izvajanje programa »Ljubljana – moje mesto« so določena v vsakoletnem proračunu Mestne občine Ljubljana.
V letu 2008 bo za obnovo stavb, izbranih
s tem razpisom, namenjenih predvidoma
400.000 EUR in v tem obsegu bodo izbrane stavbe razvrščene glede na doseženo
število točk na prvo in na drugo prednostno
listo. Obnova stavb s prve prednostne liste
je predvidena v letu 2008, z druge pa v letu
2009 ali kasneje, vendar le v obsegu, z letnimi proračuni zagotovljenih proračunskih
sredstev za sofinanciranje obnove stavbnih
lupin.
b) Obnova stavbnih lupin se sofinancira
v ustreznem deležu od vrednosti pogodbenih del, in sicer:
– v višini 25% za stavbe, ki bodo vključene v program po merilih iz točke 5. kot
kulturna dediščina (arhitekturna ali druga);
– v višini 33% za stavbe na območjih,
ki so bila razglašena za kulturni spomenik
(naselbinski – npr.: staro mestno jedro ali
drugi, razen arheološki, ter stavbe, ki jih Zavod za varstvo kulturne dediščine, Območna
enota Ljubljana, pripravlja za razglasitev za
kulturni spomenik – arhitekturni ali drugi,
razen arheološki);
– v višini 50% za stavbe s statusom kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega) ter stavbe, za katere je Zavod za
varstvo kulturne dediščine, Območna enota
Ljubljana, uradno posredoval strokovne zasnove za razglasitev za kulturni spomenik
– arhitekturni Mestni upravi MOL.
c) Pri zahtevnejših investicijah bo lahko
delež sofinanciranja glede na v proračunu
razpoložljiva sredstva lahko določen tudi
drugače.
d) Lastniki stavb lahko pri Javnem stanovanjskem skladu Mestne občine Ljubljana,
Zarnikova 3, Ljubljana, za pokritje lastnih
deležev pri obnovi stavbnih lupin zaprosijo
tudi za posojilo.
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3. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
a) Na razpis se lahko prijavijo le fizične
osebe, in sicer le za celovito hkratno obnovo
stavbnih uličnih pročelij in streh.
b) Stavba ali območje, v katerem stoji stavba, morata biti pomembna z vidika
kulturne dediščine (kulturnovarstveni status
stavbe oziroma območja določi Zavod za
varstvo kulturne dediščine, OE Ljubljana,
z navedbo dokumenta, s katerim je stavba
oziroma območje razglašeno ali evidentirano kot kulturni spomenik oziroma kulturna
dediščina).
c) Lastniki morajo imeti zagotovljena
sredstva za pokritje svojih deležev obnovitvenih del stavbne lupine, kar bodo morali
izkazati pred sklenitvijo gradbene pogodbe
z odprtjem akreditivov v korist izvajalca del
v višini svojih deležev ali z drugačnim zavarovanjem plačil svojih deležev.
d) Lastniki morajo imeti poravnane finančne obveznosti do Mestne občine Ljubljana.
4. Vsebina prijave:
a) navedba lokacije s priloženo fotografijo ali disketo z digitalnim fotografskim posnetkom stavbe;
b) strokovno izdelan popis potrebnih del
z oceno vrednosti ali s predračunom predvidenih del obnove stavbne lupine;
c) dokazilo o lastništvu oziroma solastništvu stavbe in katastrski načrt za lokacijo
stavbe (mapna kopija);
d) pisni dogovor, ki ga morajo podpisati
vsi lastniki, o lastniških deležih na objektu,
na podlagi katerih se bodo določili pogodbeni deleži v gradbeni pogodbi ter obračunala
vsa obnovitvena dela;

a)

b)

c)

d)
e)

f)
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e) izjave vseh lastnikov stavbe:
– da bodo zagotovili preostalih 75%,
67% oziroma 50% sredstev, potrebnih za
obnovo stavbne lupine;
– da soglašajo, da bo izvajalec del izbran
skladno z določili Zakona o javnih naročilih
– uradno prečiščeno besedilo (Ur. l. RS, št.
36/04);
– da soglašajo, da se bo stavba obnavljala po kulturno varstvenih pogojih in skladno s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne
dediščine, Območne enote Ljubljana;
f) dokazilo o vplačilu 100 EUR na transakcijski račun Mestne občine Ljubljana,
Mestne uprave, Mestni trg 1, št.: 012610100000114, sklic: 201010, »LMM – razpis za obnovo stavbnih lupin«. Navedeni
znesek se plača kot zavarovanje za resnost
prijave in bo v primeru, da stavba na tem
javnem razpisu ne bo izbrana, vrnjen plačniku v roku 30 dni po poteku razpisa. Prosilci
morajo v vlogi navesti ime imetnika in številko transakcijskega računa, kamor naj se
sredstva vrnejo. Če bo stavba na tem razpisu izbrana, bo znesek vrnjen po zaključku
obnovitvenih del. V primeru, da bodo lastniki
od izvedbe odstopili, sredstva zavarovanja
ne bodo vrnjena.
Ob vložitvi prijave so prosilci dolžni plačati upravno takso po Tarifni št. 1 Zakona
o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 114/05) v
višini 50 točk, kar znaša 3,55 EUR. Upravno
takso plačajo v upravnih kolkih, ki jih pripnejo na prijavo.
5. Merila za izbor
Prijave bo pregledala in ocenila strokovna komisija, ki bo stavbe vrednotila (točkovala) na naslednji način:

pomen stavbe z vidika spomeniško arhitekturne vrednosti:
x
stavba, ki ima status kulturnega spomenika (arhitekturnega ali drugega)
x
stavba, ki je predlagana za kulturni spomenik (arhitekturni ali drugi)
x
stavba, ki je kulturna dedišþina (arhitekturna ali druga)
pomen stavbe glede na njeno lego oziroma obmoþje:
x
obmoþje kulturnega spomenika (naselbinskega ali drugega, razen arheološkega)
x
obmoþje, ki je kulturni spomenik (naselbinski ali drugi, razen arheološki)
x
obmoþje, ki je kulturna dedišþina (naselbinska ali druga, razen arheološka)
lega stavbe v predelu, ki je že delno urejen (zakljuþevanje že delno urejenih mestnih ambientov):
x
lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 30 m ali ob na novo urejenih ureditvah javnih
površin
x
lega blizu že obnovljenih stavb, ki so oddaljene manj kot 60 m
pomen stavbe z vidika dejavnosti (širši pomen za mesto):
x
þe so v stavbi dejavnosti s podroþja kulture, izobraževanja, raziskav, šolstva, vzgoje, zdravstva ter
humanitarnih, nevladnih organizacij ipd.
dotrajanost stavbe:
x
moþno odpadanje ometov in zamakanje strehe
x
delno odpadanje ometa na posameznih mestih
x
poškodbe na ometih ali njihova moþna onesnaženost
glede na investicijsko zahtevnost obnovitvenih del (z razpoložljivimi sredstvi želimo obnoviti þim veþ stavb):
x
do 40.000 EUR
x
od 40.000 do 100.000 EUR
x
nad 100.000 EUR

4 toþke
3 toþke
2 toþki
3 toþke
2 toþki
1 toþka
2 toþki
1 toþka
0–3 toþk
3 toþke
2 toþki
1 toþka
2 toþki
1 toþka
0 toþk
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Večje število točk pomeni višjo uvrstitev
na prednostni vrstni red, ki se bo delil na
prvo in drugo prednostno listo.
Kraj in rok za oddajo prijav:
Pisne prijave je potrebno predložiti na
naslov Mestna občina Ljubljana, Mestna
uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska
28, Ljubljana, do vključno 30. 5. 2007 do
12. ure.
Ponudbe morajo biti v zaprti ovojnici s
pripisom “Ne odpiraj – prijava – javni razpis
LMM ”.
Upoštevane bodo le popolne prijave z
vsemi zahtevanimi podatki, dokumenti, izjavami in dokazilom o plačilu zavarovanja za
resnost prijave.
Javno odpiranje ponudb bo dne 30. 5.
2007 ob 13. uri v prostorih Mestne občine
Ljubljana, Oddelka za urbanizem, Ljubljana,
Poljanska 28, v sejni sobi v pritličju.
6. Dodatna pojasnila
Dodatna pojasnila lahko dobite na
naslovu: Mestna občina Ljubljana, Mestna uprava, Oddelek za urbanizem, Poljanska 28, Ljubljana, tel. 01/306-15-52
oziroma po elektronski pošti na naslov:
urbanizem@ljubljana.si ter pri podjetju Imovina d.o.o., Gosposvetska 10, Ljubljana, tel.
01/230-11-41, vsak ponedeljek in sredo od
10. do 12. ure.
O izidu javnega razpisa bodo prijavitelji obveščeni v 30 dneh po končanem
razpisu.
Mestna občina Ljubljana

3.1.6. socialno-varstveni programi, namenjeni socialnemu vključevanju otrok in
mladih;
3.1.7. programi projektnega učenja mladih;
3.1.8. dnevni center za starejše;
3.1.9. dnevni center za brezdomce in
brezdomke;
3.1.10. socialno varstveni programi, namenjeni povzročiteljem nasilja.
Sklop B: Programi s področja varovanja
zdravja:
3.2.1. priprava in izvedba pilotnega projekta za zagotavljanje zdrave prehrane in
telesne aktivnosti otrok in mladostnikov v
lokalni skupnosti;
3.2.2 ozaveščanje in spodbujanje odgovornega odnosa do rabe dovoljenih drog
(tobaka, alkohola) pri mladostnikih;
3.2.3 ozaveščanje o spolnem in reproduktivnem zdravju, o spolno prenosnih
okužbah in odgovornem spolnem vedenju;
4.2.4 zagovorništvo uporabnic in uporabnikov zdravstvenih storitev.
Pod 4:
Mestna občina Ljubljana bo sofinancirala
poletne raziskovalne tabore ter raziskovalne projekte za osnovnošolce, srednješolce
in njihove učitelje. Tabori in projekti so namenjeni dijakom in učencem ter njihovim
mentorjem na vseh stopnjah izobraževanja
in usposabljanju učiteljev za mentorsko delo
na območju Mestne občine Ljubljana, in sicer za:
– poletne raziskovalne tabore za osnovnošolce,
– poletne raziskovalne tabore za srednješolce,
– poletne raziskovalne tabore za učitelje
OŠ in SŠ,
– raziskovalne projekte srednjih in osnovnih šol (obsežnejši raziskovalni projekti šol
s šolskimi ali zunanjimi mentorji – letni in
nadaljevalni projekti),
– projekte usposabljanja učiteljev za
mentorstvo MRD,
– projekte valilnic (prenos znanja in izkušenj iz srednjih šol v osnovne šole).
Pod 5:
5.1.a. Raziskovalni in razvojni projekti za
potrebe Mestne občine Ljubljana:
Področja raziskovanja:
1. Analiza položaja romskih skupnosti v
Ljubljani
2. Ostanki zdravil in hormonskih sredstev
v podzemni vodi Ljubljanskega polja
3. Vpliv onesnaženosti zraka na zdravje
ljudi
4. Družbeno udejstvovanje mladih v Ljubljani
5. Arheološki sledovi rečnega transporta
gradbenega materiala skozi čas
6. Potrebe ljubljanskih staršev po izobraževanju o uživanju drog in zasvojenosti
7. Vidik preprečevanja zasvojenosti v
projektih vzgojnih ciljev za mlade
8. Prenos izvajanja javnih gospodarskih
služb na četrtne skupnosti MOL
9. Zgodovina gradnje v Ljubljani – opis
gradbenih tehnologij, materialov in konstrukcij, njihove ustreznosti s stališča potresne
odpornosti in ranljivosti objektov ter njihov
prostorski prikaz – karta v ArcView s prikazom kateri objekti imajo skupne značilnosti
10. Analiza ravni usposobljenosti za samopomoč in vzajemno pomoč ob naravnih
in drugih nesrečah – kaj bi ljudje morali znati/kaj znajo/ kam bi se morale usmeriti aktivnosti dela z javnostjo na področju VNDN

Št. 419-264/06-9
Ob-9681/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06) in Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS,
št. 26/01 in 28/01) objavlja Mestna občina
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), Mestni trg
1, Ljubljana
javni razpis
za sofinanciranje programov in/ali
projektov v MOL za leto 2007 in/ali
za leta od 2007 do 2009 z naslednjih
področij:
1. Mladinske aktivnosti
2. Preprečevanje zasvojenosti
3. Socialno varstvo in varovanje zdravja
– Ljubljana – zdravo mesto
4. Mladinski raziskovalni projekti
5. Raziskovalni projekti, tisk in posveti za
potrebe MOL
6. Lokalnih društev na področju razvoja
podeželja ter za sofinanciranje strokovnega
dela prireditev na podeželju
I. Predmet razpisa
Pod 1:
Predmet razpisa je sofinanciranje mladinskih aktivnosti, ki jih izvajajo mladinske
nepridobitne organizacije. S tem želimo
omogočiti mladim v Ljubljani možnost kvalitetnega preživljanja prostega časa.
Mladinske aktivnosti so tiste skupinske
prostočasne in preventivne aktivnosti, ki so
namenjene mladim v Ljubljani. Izvajajo se
po metodah organiziranega neformalnega
učenja in se nanašajo na naslednja področja spodbujanja mladih za:
– nenasilje,
– solidarnost do drugih,
– družbeno angažirano delovanje,
– socialno odgovorno delovanje,
– sprejemanje drugačnosti,
– multikulturno učenje,

– preprečevanje diskriminacije,
– prostovoljstvo,
– samostojno odločanje.
Mladinske nepridobitne organizacije so
tiste organizacije, ki so registrirane na podlagi enega od zakonov, ki zagotavlja nepridobitnost, ter izvajajo mladinske aktivnosti.
Mladi v Ljubljani so osebe med 13. in
30. letom, ki se izobražujejo, delajo, bivajo
ali se zadržujejo na območju Mestne občine
Ljubljana.
Prijavitelji se lahko v okviru tega javnega
razpisa prijavijo na naslednja dva sklopa:
1.1. Sklop A: lokalne mladinske aktivnosti;
Lokalne mladinske aktivnosti so tiste
mladinske aktivnosti, ki se izvajajo na področju Republike Slovenije. Izvajajo se v obliki
enoletnih projektov ali triletnih programov in
so namenjene mladim v Ljubljani.
1.2. Sklop B: mednarodne mladinske aktivnosti;
Mednarodne mladinske aktivnosti so tiste mladinske aktivnosti, ki povezujejo mlade iz Ljubljane z njihovimi vrstniki iz drugih
držav. Izvajajo se v obliki krajših enkratnih
projektov.
Pod 2:
Predmet razpisa je sofinanciranje projektov/programov za leto 2007 ali 2007/2009 s
področja preprečevanja zasvojenosti in zlorabe drog v MOL v okviru sklopov:
2.1. Sklop A: »Vzgojni cilji«:
2.1.1. Projekti/programi za vzpodbujanje
pozitivnega in socialno odgovornega odnosa
otrok in mladostnikov do sebe in do okolja,
ki so usmerjeni v preprečevanje zasvojenosti in se izvajajo za cele skupine ali razrede
v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah;
2.1.2. Projekti/ programi za otroke in mladostnike, ki so vključeni v redno šolanje in
imajo učne in vedenjske težave ter se izvajajo na šolah in so naravnani na preprečevanje zasvojenosti;
2.1.3. Projekti/programi za otroke in mladostnike, naravnani k preprečevanju zasvojenosti, ki se izvajajo izven šolskih okvirov in
so namenjeni preprečevanju zasvojenosti.
2.2. Sklop B: »Šola za starše«:
2.2.1. Pogovorna srečanja za starše
otrok in mladostnikov v vrtcih, osnovnih in
srednjih šolah z vzgojno izobraževalnimi
vsebinami za gradnjo kvalitetnih medsebojnih odnosov.
2.3. Sklop C: »Izobraževanje pedagoških
delavcev v osnovnih šolah«:
2.3.1. Izobraževanja so namenjena kolektivom pedagoških delavcev v osnovnih
šolah (uporabnikom izobraževanj) s področja medosebnih odnosov med učitelji, starši
in učenci.
Pod 3:
Sklop A: Programi s področja socialnega
varstva:
3.1.1. socialno-varstveni programi za
otroke in mlade, ki se srečujejo s problemi
zlorabe in zasvojenosti z alkoholom;
3.1.2. socialno varstveni programi, ki žrtvam trgovine z ljudmi nudijo podporo, opolnomočenje in zagovorništvo;
3.1.3. socialno-varstveni programi, ki
imigrantom in imigrantkam omogočajo boljšo socialno vključenost v skupnost;
3.1.4. socialno-varstveni programi, ki
Romom in Romkinjam omogočajo boljšo
socialno vključenost v skupnost;
3.1.5. dnevni center za uživalke in uživalce prepovedanih drog s terenskim delom;
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11. Ekonomski faktorji in ukrepi obnove
mesta Ljubljane z vidika spodbujanja javno
zasebnega partnerstva
12. Postopek aplikacije standarda zagotavljanja kakovosti storitev SIST:EN 13816
za organizacijo mestnega linijskega prevoza
potnikov v Mestni občini Ljubljana
Obrazložitev raziskovalnih področij je podrobneje navedena v razpisni dokumentaciji
(obrazec RP 4 (obrazložitev raziskovalnih
področij)
5.1.b. Znanstveni oziroma strokovni tisk
in posveti
Znanstveni in strokovni tisk:
– Publikacije znanstvenega in strokovnega tiska, ki predstavljajo pomemben prispevek k promociji Ljubljane in izboljšanju
kakovosti življenja v mestu: znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog
in projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
Znanstveni in strokovni posveti:
– delavnice, seminarji, ki so tematsko
naravnani na vprašanja razvoja Ljubljane
oziroma predstavljajo pomemben prispevek
k njeni promociji in izboljšanju kakovosti življenja v mestu.
MOL bo sofinancirala samo stroške tiska
publikacij in tehnične stroške pri organizaciji
posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in
druge tehnične stroške).
Pod 6:
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje, delovanja neprofitnih oblik sodelovanja
kmetov in nekmetov povezanih v lokalna
strokovna društva in društva, ki delujejo na
področju razvoja podeželja, informiranja,
podajanja in predstavitve vsebin povezanih
z razvojem podeželja ter izvedbe strokovnih
vsebin v sklopu prireditev na podeželju.
Sredstva so namenjena za:
6.1. Izvajanje programa dela lokalnega
društva
Sofinancirajo se aktivnosti in stroški povezani z:
– izobraževalnimi vsebinami splošnega
pomena za razvoj podeželja ter dvig stanovske pripadnosti (splošna predavanja, tečaji
brez pridobitve certifikata, seminarji, posveti, okrogle mize, krožki, strokovne ekskurzije, prenos znanj domače obrti in ohranjanje
običajev);
– predstavitvijo in promocijo dejavnosti
društva pomembno za razvoj podeželja (zloženke, različne publikacije, objave v medijih,
izdelava internetnih strani);
– organizacijo in izvedbo različnih aktivnosti kot so: razstave, prikazi tehnične
dediščine, običajev, domače obrti, tekmovanja, sejmi, čistilne in olepševalne akcije ter
manjše društvene prireditve, ki niso predmet
druge točke javnega razpisa;
– predstavitvijo društev na prireditvah,
lokalnega, regionalnega, državnega ali
mednarodnega pomena, drugih društev in
organizacij.
6.2. Izvedba strokovnih vsebin na prireditvah
Sofinancirajo se stroški organizacije in
izvedbe strokovnega dela prireditve, ki predstavlja podeželje in pospešuje njen razvoj,
je namenjena širši javnosti in se izvaja na
območju MOL.
Vsako lokalno društvo s sedežem v MOL
lahko kandidira le z eno prireditvijo.
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II. Osnovni pogoji za kandidiranje na javnem razpisu
Vlagatelji lahko kandidirajo z istim programom ali projektom le na enega od razpisanih področij MOL za leto 2007 oziroma
za obdobje 2007 do 2009. Vlagatelji niso
upravičeni kandidirati na javni razpis s tistimi
programi in/ali projekti, ki so že financirani iz
sredstev proračuna MOL.
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Pod 1:
Osnovni pogoj, ki ga morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
ne glede na sklop:
Prijavitelji so lahko pravne osebe, ki so
ustanovljene na podlagi zakona v eni od
naslednjih pravnoorganizacijskih oblik, ki
zagotavlja nepridobitnost organizacije:
– društva in zveze društev (Uradni list
RS, št. 61/06),
– ustanove (Uradni list RS, št. 60/95,
53/05),
– zavodi (Uradni list RS, št. 12I/91, 45I/94
Odl. US: U-I-104/92, 8/96, 18/98 Odl. US: UI-34/98, 36/00 – ZPDZC, 127/06 – ZJZP),
– mladinske organizacije, ki imajo status
izvajalca programa nacionalnih mladinskih
organizacij (skladno s petim odstavkom 21.
člena Zakona o političnih strankah; Uradni
list RS, št. 62/94, 13/98 Odl. US: U-I-301/96,
24/99 Odl. US: U-I-367/96, 70/00, 52/01
Odl. US: U-I-372/98-10, 51/02, 94/02 Odl.
US: U-I-223/00-22),
– študentske organizacije (ustanovljene
na podlagi Zakona o skupnosti študentov;
Uradni list RS, št. 38/94),
– druge oblike, ki zagotavljajo nepridobitnost organizacije.
Pod 2:
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki izpolnjujejo enega od naslednjih osnovnih
pogojev:
2.1. vlagatelji so fizične osebe, ki delujejo
na območju MOL, in opravljajo dejavnosti,
ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja
ali
2.2. vlagatelji so pravne osebe in opravljajo dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano področje sofinanciranja in so ustanovljene v naslednjih pravnoorganizacijskih
oblikah na podlagi zakonov:
– društva,
– ustanove,
– zasebni zavodi,
– javni zavodi, ki izvajajo projekte za preprečevanje zasvojenosti, za katere ne prejemajo zagotovljenih finančnih sredstev in
projekti pomenijo nadstandard,
– gospodarske družbe, ki so registrirane
za izobraževalno dejavnost in usposobljene
za izvajanje razpisanih projektov.
Pod 3:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki imajo v svojih aktih jasno opredeljeno delovanje
na razpisanem področju in izvajajo dejavnost oziroma posamezne programe tudi na
območju MOL oziroma za občane/-ke MOL,
in sicer:
Sklop A: Programi s področja socialnega
varstva:
Pod 3.1.1–3.1.5: nevladne neprofitne organizacije,
Pod 3.1.6.: javni zavodi,
Pod 3.1.7.: nevladne neprofitne organizacije,

Pod 3.1.8.: nevladne neprofitne organizacije in javni zavodi,
Pod 3.1.9. – 3.1.10.: nevladne neprofitne
organizacije.
Sklop B: Programi s področja varovanja
zdravja:
– nevladne neprofitne organizacije in javni zavodi.
Pod 4:
Na razpis se lahko prijavijo le vlagatelji,
ki na posameznih razpisnih področjih sofinanciranja izpolnjujejo naslednje osnovne
pogoje:
Vlagatelji so lahko pravne osebe, ki imajo
sedež na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– osnovne in srednje šole,
– društva,
– vzgojno izobraževalni zavodi,
– raziskovalne institucije, ki imajo sedež
na območju Mestne občine Ljubljana.
Posamezni predlagatelj lahko kandidira
z največ 5 projekti. V primeru, da bo predlagatelj prijavil več kot 5 projektov, bo Mestna
občina Ljubljana izbrala za sofinanciranje
5 projektov v skladu z razpisanimi merili in
kriteriji, ostale pa zavrnila.
Pod 5:
Vlagatelji so lahko zasebni raziskovalci,
vpisani v register zasebnih raziskovalcev
(Pravilnik o registru zasebnih raziskovalcev,
Uradni list RS, št. 12/05) in pravne osebe, ki
delujejo na območju MOL in so ustanovljene
v naslednjih pravnoorganizacijskih oblikah
na podlagi zakona in so skladno s svojimi
ustanovitvenimi akti registrirane za opravljanje dejavnosti, ki se nanašajo na razpisano
področje sofinanciranja:
– Raziskovalni projekti: javni zavodi, nepridobitne organizacije, zasebni raziskovalci,
– Znanstveni in strokovni tisk.: založbe,
javni zavodi, nepridobitne organizacije,
– Znanstveni in strokovni posveti: javni
zavodi, nepridobitne organizacije.
Pod 6:
Upravičenci za pridobitev sredstev po
tem razpisu so:
6.1. pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane
in delujejo na lokalnem območju MOL – lokalna strokovna društva, razen društev, ki se
ukvarjajo z vzrejo malih živali;
6.2. pravne osebe, ustanovljene v skladu
s predpisom, ki ureja društva, so registrirane, pospešujejo razvoj podeželja, najmanj
50% vseh njihovih članov je iz vrst kmetov,
ki so prebivalci MOL.
Vlagatelji morajo za pridobitev sredstev
za vsak namen posebej vložiti vlogo, sestavljeno iz razpisnih obrazcev, ki je sestavni
del razpisne dokumentacije, ter prilogo: kopijo zapisnika občnega zbora s programom
dela društva za leto 2007.
III. Posebni pogoji za kandidiranje na
razpisu
Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije za vsako posamezno razpisno
področje sofinanciranja.
Pod 1:
Posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati
vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu
ne glede na sklop:
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– vsebina vloge je v skladu z opredelitvijo
mladinskih aktivnosti v predmetu razpisa;
– vsaj 90% udeležencev aktivnosti so
mladi od 13. do 30. leta starosti;
– sodelovanje v aktivnostih je brezplačno
za udeležence oziroma izjemoma je lahko
njihov prispevek simboličen, če lahko to vlagatelji argumentirano obrazložijo;
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje udeležencev;
– zagotovljena je aktivna udeležba in soodločanje prostovoljcev;
– vloga za posamezno aktivnost mora biti
napisana na prijavnem obrazcu, ki je predpisan za posamezen sklop sofinanciranja, in
je sestavni del razpisne dokumentacije;
– vlagatelj mora odgovoriti na vsa vprašanja v prijavnem obrazcu;
– vlagatelj mora prijavnemu obrazcu priložiti obvezna dokazila in druge priloge k
vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija
za posamezen sklop sofinanciranja;
– vlagatelj mora vlogo poslati v roku s
priporočeno pošto;
– vlagatelj mora pravilno opremiti vlogo.
Dodatni posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop A:
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani Urada za mladino MOL za leto 2007
ne sme presegati 6.500 € v okviru posamezne vloge;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani Urada za mladino MOL za leto 2007
ne sme presegati 50% deleža celotne vrednosti aktivnosti v posamezni vlogi;
– lokalna mladinska aktivnost v obliki
enoletnega projekta mora biti izvedena najkasneje do 31. 12. 2007, v obliki triletnega
programa pa najkasneje do 31. 12. 2009;
– posamezen vlagatelj se lahko na ta
sklop sofinanciranja prijavi z največ tremi
vlogami, v nasprotnem primeru bodo upoštevane prve tri odprte vloge na odpiranju.
Dodatni posebni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji za kandidiranje na javnem razpisu za Sklop B:
– udeleženci aktivnosti so mladi, ki se
izobražujejo, delajo, bivajo ali se zadržujejo
na območju MOL in njihovi vrstniki iz tujine;
– zaprošena vrednost sofinanciranja s
strani Urada za mladino MOL za leto 2007
ne sme presegati 1500 € v okviru posamezne vloge;
– vlagatelj mora zagotoviti sofinanciranje
s strani drugih sofinancerjev;
– vlagatelji lahko zaprosijo za sofinanciranje naslednjih stroškov v okviru:
a) mednarodne mladinske aktivnosti, ki
se izvaja izven območja Republike Slovenije:
– potni stroški za mlade iz Ljubljane do
mesta izvedbe in nazaj,
– kotizacija za sodelovanje mladih iz Ljubljane v mladinski mednarodni aktivnosti;
b) mednarodne mladinske aktivnosti, ki
se izvaja na območju Republike Slovenije:
– stroški bivanja za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti,
– stroški prehrane za mlade za čas izvedbe mladinske mednarodne aktivnosti.
– vlagatelji morajo vlogi obvezno priložiti vabilo na mednarodno mladinsko aktivnost;
– mednarodna mladinska aktivnost mora
biti izvedena med 1. 4. 2007 in 1. 11. 2007;

Splošna merila so naslednja:
Pod 1:
Merila so naslednja (ne glede na sklop):
– ustreznost vsebine,
– ustreznost in preglednost finančne
konstrukcije,
– posebna merila.
Navedba vrste meril, s pomočjo katerih
se med tistimi, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev, način njihove uporabe in pomen posameznih meril se nahajajo
v razpisni dokumentaciji za vsako posamezno razpisno področje posebej.
Če bo področna komisija za izbor projektov in/ali programov ugotovila, da projekt
in/ali program, ki je prijavljen za večletno
obdobje, ne ustreza pogojem za sofinanciranje v obdobju od leta 2007 do 2009, ga
bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt
in/ali program, ki kandidira za sofinanciranje
v letu 2007.
Pod 2:
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za razpisno področje sofinanciranja za
področje preprečevanja zasvojenosti so:
Splošna merila za izbor projektov/programov:
– upravičenost projekta/programa,
– kvaliteta in realnost projekta/programa,
– finančna konstrukcija projekta/programa.
Dodatno splošno merilo za večletne projekte za sklopa A in B:
– kontinuiteta projekta/programa.
Dodatno splošno merilo za sklop C v
primeru večjega števila prijav:
– dosedanje financiranje.
Podrobnejša merila za izbor projektov/programov so opredeljena v razpisni
dokumentaciji v dokumentu »Merila za izbor
projektov in način sofinanciranja«.
Če bo komisija za izbor projektov/programov na področju preprečevanja zasvojenosti ugotovila, da projekt/program, ki je
prijavljen za večletno obdobje, ne ustreza
pogojem za sofinanciranje v obdobju leta
2007 do 2009, ga bo v nadaljevanju obravnavala kot projekt/program, ki kandidira za
sofinanciranje v letu 2007.
Način sofinanciranja je podrobneje določen v razpisni dokumentaciji.
Pod 3:
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
Splošna merila so naslednja:
– program je predstavljen kratko in jedrnato,
– aktivnosti programa so časovno opredeljene,
– program ima jasne cilje,
– uporabniki/uporabnice oziroma udeleženci/udeleženke programa so jasno opredeljene, program vključuje ustrezno število
uporabnikov/uporabnic, ki imajo možnost
aktivnega sodelovanja pri programu,
– program ima ustrezno kadrovsko zasedbo in vključuje sodelovanje prostovoljcev/prostovoljk,
– program ima jasno finančno konstrukcijo in predvideva tudi druge sofinancerje,
za izvedbo programa vlagatelj zagotavlja
ustrezen prostor,

– posamezen vlagatelji se lahko prijavi
na ta sklop sofinanciranja z največ dvema
vlogama, v nasprotnem primeru bosta upoštevani prvi dve odprti vlogi na odpiranju.
Pod 2:
a) Velja za vse sklope:
Vsebina projekta mora biti v skladu z
opredelitvijo vsebin sklopov v predmetu razpisa
b) Velja za vse sklope:
Vlagatelji, ki bodo izvajali projekte v javnih zavodih, morajo obvezno priložiti soglasja tistih javnih zavodov, v katerih bodo
izvajali projekt. Soglasje mora biti overjeno s
podpisom odgovorne osebe in žigom javnega zavoda, v katerem se bo projekt izvajal,
in se mora sklicevati na prijavljeni projekt.
c) Velja za sklop B:
Vlagatelji, ki bodo kandidirali v sklopu
B: »Šola za starše«, morajo predvideti najmanj štiri izvajanja v okviru enega projekta/programa »Šole za starše«, ki morajo biti
oblikovana tako, da zadoščajo potrebam
staršev na predšolskemu nivoju, 1., 2. ali 3.
triadi v OŠ ali na srednješolskemu nivoju.
d) Velja za sklop C:
– Projekt »Izobraževanje pedagoških
delavcev v osnovnih šolah« sme obsegati
največ 24 ur.
– Vlagatelj izvedbe izobraževanja ne
more biti hkrati tudi uporabnik tega izobraževanja.
Pod 3:
Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, ki so sestavni del razpisne dokumentacije.
Pod 4:
Vlagatelji morajo izpolnjevati tudi posebne pogoje, če so sestavni del razpisne dokumentacije.
Pod 5:
– znanstveni oziroma strokovni tisk in
posveti:
MOL bo sofinancirala samo stroške tiska
publikacij in tehnične stroške pri organizaciji
posvetov (najem dvoran, pripravo gradiv in
druge tehnične stroške).
MOL bo sofinancirala znanstvene monografije, knjižne objave raziskovalnih nalog in
projektov, sofinanciranih s strani MOL, ter
tematske številke znanstvene periodike, ki
obravnavajo problematiko MOL ali prevode
del, ki so zaradi obravnavanega področja
lahko pomembna pri prenosu tujih izkušenj
v razvoj mesta.
V primeru, da sofinanciranje znanstvenega in/ali strokovnega tiska ter znanstvenih
in/ali strokovnih posvetov predstavlja dodeljevanje sredstev iz javnih virov, ko je namenjeno izvajanju programov prejemnikov
pomoči, ki se ukvarjajo s tržno proizvodnjo
blaga oziroma storitev, se pri tem upošteva
87. člen Uredbe o namenih in pogojih za
dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi
pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list
RS, št. 38/03).
Publikacija mora iziti najkasneje do konca oktobra 2007.
Posvet mora biti izveden najkasneje do
15. novembra 2007.
IV. Splošna merila za izbor projektov
in/ali programov
Merila oziroma kriteriji vsebinskega
ocenjevanja, s pomočjo katerih področna
strokovna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse pogoje za posamezno razpisno področje sofinanciranja, so podrobneje
opredeljena v razpisni dokumentaciji za vsako razpisno področje.
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– predviden je način ovrednotenja programa.
Pod 4:
Merila oziroma kriteriji vsebinskega ocenjevanja, s pomočjo katerih področna komisija izbira med tistimi, ki izpolnjujejo vse
pogoje za posamezno razpisno področje
sofinanciranja, so podrobneje opredeljena
v razpisni dokumentaciji.
Splošna merila so naslednja:
– ustreznost glede na objavljene vrste
projektov,
– število mladih, ki jih projekt zahteva,
– možnost vključevanja mladih iz različnih šol,
– možnost ponudbe tabora mednarodnemu prostoru,
– uporabnost rezultatov,
– pozitivna ocena recenzenta, če je prijavitelj že izvajal tabore,
– višino že zagotovljenih finančnih sredstev drugih sofinancerjev.
Pod 5:
a) Merila za izbiro izvajalcev raziskovalnih projektov:
– seznanjenost z dosedanjimi tematskimi projekti in njihova uporaba,
– seznanjenost s Strategijo trajnostnega
razvoja Ljubljane,
– uporabnost za potrebe MOL,
– izvirnost predlaganih rešitev,
– realnost planiranja,
– usposobljenost vodje projekta in raziskovalne skupine,
– metodološko-tehnična izvedljivost projekta.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec RP 3: merila za ocenjevanje vlog)
b) Merila za izbor izvajalcev znanstvenega in strokovnega tiska:
– pomen in aktualnost vsebine za MOL,
– ugled avtorja(-ev) publikacije,
– delež sofinanciranja s strani drugih sub
jektov.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec T 3: merila za ocenjevanje vlog- tisk)
c) Merila za izbor organizatorjev strokovnih oziroma znanstvenih posvetov:
– pomen in aktualnost tematike,
– ugled vabljenih udeležencev,
– neposredna koristnost vsebine za
MOL,
– pričakovana odzivnost,
– racionalna in varčna izvedba.
Merila za izbor izvajalcev in projektov
so podrobneje opredeljena v razpisni dokumentaciji (obrazec P 3: merila za ocenjevanje vlog - posveti)
Pod 6:
Merila za ocenjevanje vlog za izvajanje
programa dela lokalnega društva:
1. število članov društva,
2. delež lastnih sredstev pri izvedbi programa,
3. program dela društva.
Merila za ocenjevanje vlog za izvedbo
strokovnega dela prireditev:
1. delež lastnih sredstev,
2. strokovne vsebine prireditve (različne
vsebine).
Višino dodeljenih sredstev se določi na
osnovi meril za ocenjevanje vlog.
Za posamezni namen so merila vsebinskega ocenjevanja dodatno opredeljena v
razpisni dokumentaciji.
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V. Okvirna višina sredstev
Okvirne višine sredstev, ki so namenjena
realizaciji projektov in/ali programov za leto
2007, po posameznih razpisnih področjih
znašajo:
Pod 1:
Sklop A: 154.462 EUR
Sklop B: 15.000 EUR
Višina sredstev za sofinanciranje triletnih programov za leti 2008 in 2009 bo odvisna od dogovorjenega obsega programa
za posamezno leto, od višine razpoložljivih
sredstev v proračunu MOL za financiranje
posameznih razpisnih področij v letih 2008
in 2009, od ocene izvajanja dogovorjenega
obsega programa v preteklem letu in od
ocene pristojne strokovne komisije glede
programskega načrta za posamezno proračunsko leto.
Pod 2:
Sklop A: vzgojni cilji: 28.628 EUR
Sklop B: šole za starše: 30.232 EUR
Sklop C: Izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah: 8.345 EUR.
Višina sredstev za sofinanciranje projektov/programov za leti 2008 in 2009 bo
odvisna od dogovorjenega obsega projekta/programa za posamezno leto, od višine
razpoložljivih sredstev v proračunu MOL za
financiranje preprečevanja zasvojenosti v
letih 2008 in 2009, od ocene izvajanja dogovorjenega obsega projekta/programa v preteklem letu in od ocene pristojne strokovne
komisije glede projektnega/programskega
načrta za posamezno proračunsko leto.
Pod 3:
1. Sklop A: Programi s področja socialnega varstva:
1.1. 31.000 EUR
1.2. 21.000 EUR
1.3. 14.500 EUR
1.4. 7.000 EUR
1.5. 33.000 EUR
1.6. 25.000 EUR
1.7. 8.000 EUR
1.8. 32.000 EUR
1.9. 12.500 EUR
1.10. 16.000 EUR
2. Sklop B: Programi s področja varovanja zdravja: 100.000 EUR
Pod 4:
Celotna okvirna višina sredstev, namenjenih realizaciji razpisanih projektov mladinske raziskovalne dejavnosti za leto 2007
je 29.000 EUR.
Za posamezen projekt se predvideva sofinanciranje v višini do 540 EUR, za projekte
metodik in usposabljanja mentorjev pa do
850 EUR.
Pod 5:
Raziskovalni projekti: 191.450 EUR
Tisk in posveti: 23.570 EUR
Pod 6:
Skupni znesek sredstev namenjen za sofinanciranje je 27.124 EUR od tega za:
– sofinanciranje programov dela lokalnih
društev v višini 12.519 EUR,
– sofinanciranje strokovnega dela prireditev na podeželju v višini 14.605 EUR.
Upravičenci lahko pridobijo največ do
50% nepovratnih sredstev od vrednosti
predloženega programa strokovnega dela
lokalnih društev in prireditev. Skupna višina
vseh pridobljenih javnih sredstev ne sme
presegati 50% celotne vrednosti.
VI. Rok porabe dodeljenih sredstev
Pod 1:
Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo
biti porabljena v letu 2007 tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila

večletno pogodbo za leta od 2007 do 2009.
Z izbranimi izvajalci triletnih programov bo
MOL po letu 2007 za vsako nadaljnje leto
sklenila pisni dodatek k pogodbi.
Pod 2:
Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo
biti porabljena v letu 2007 tudi v primeru,
ko bo MOL z izbranim vlagateljem sklenila večletno pogodbo za leta od 2007 do
2009. Z izbranimi izvajalci večletnih projektov/programov bo MOL po letu 2007 za
vsako naslednje leto sklenila pisni dodatek
k pogodbi.
Pod 3:
Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo
biti porabljena v letu 2007.
Pod 4:
Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo
biti porabljena v letu 2007.
Pod 5
MOL bo z izbranimi izvajalci raziskovalnih projektov sklenila pogodbe o sofinanciranju. Sklenitev in izvedba pogodb bosta potekali v skladu z določili Odloka o proračunu
MOL za leto 2007 in veljavnimi zakonskimi
predpisi.
Dodeljena sredstva za leto 2007 morajo
biti porabljena v letu 2007.
Pod 6:
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do 31. oktobra 2007.
VII. Rok za predložitev vlog in način predložitve
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno 7. 5.
2007 (velja datum poštnega žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
Vsaka posamezna vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo
razpisnega področja na prednji strani ovojnice. V primeru, da vlagatelj pošilja več vlog,
mora biti vsaka vloga poslana v posebni
kuverti z ustreznimi oznakami:
Pod 1:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: lokalna
mladinska aktivnost«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: mednarodna mladinska aktivnost«
Pod 2:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – vzgojni cilji«
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – šola za starše«
Sklop C: »Ne odpiraj – vloga: preprečevanje zasvojenosti – izobraževanje pedagoških delavcev v osnovnih šolah«
Pod 3:
Sklop A: »Ne odpiraj – vloga: socialno
varstvo« z dodatno oznako trimestnega števila razpisanega področja, na katerega se s
programom prijavljate (npr. 3.1.1)
Sklop B: »Ne odpiraj – vloga: varovanje
zdravja« z dodatno oznako trimestnega šte-
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vila razpisanega področja, na katerega se s
programom prijavljate (npr. 3.2.2)
Pod 4:
»Ne odpiraj – vloga: Mladinski raziskovalni projekti«.
Pod 5:
»Ne odpiraj – vloga: raziskovalni projekti
2007« oziroma – »vloga: znanstveni tisk«
oziroma – »vloga: znanstveni posvet«
Pod 6:
– »ne odpiraj – razpis kmetijstvo – program dela društva« ali
– »ne odpiraj – razpis kmetijstvo – prireditev«.
VIII. Datum odpiranja vlog
Odpiranje vlog, ki jih vodijo področne
komisije in ne bo javno, se bo pričelo 9. 5.
2007. Kolikor se zaradi velikega števila prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju ugotavlja področna komisija popolnost vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti. V primeru
nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo
dokumentacijo bodo področne komisije v
roku 8 dni od odpiranja vlog vlagatelje pozvale, da vlogo v roku 8 dni dopolnijo.
IX. Odločanje v postopku razpisa in obveščanje o izidu razpisa
Na podlagi predlogov področnih komisij
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanih področjih po pooblastilu
župana s sklepom odločil podžupan MOL, o
pritožbi zoper ta sklep pa župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VII. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih vlagateljev, ki ne bodo izpolnjevali
osnovnih in posebnih pogojev, določene v
besedilu razpisa in razpisne dokumentacije
za posamezno razpisno področje in,
– ki jih bodo področne komisije na podlagi meril za ocenjevanje ocenile kot neustrezne.
MOL bo vse vlagatelje vlog obvestila o
izidu razpisa v roku 30 dni po zaključku
odpiranja vlog.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo
Razpisna dokumentacija za vsako razpisno področje je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani MOL: http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html, ali pa jo v
tem roku zainteresirani dvignejo vsak delovni dan, in sicer med 9. uro in 12. uro:
Pod 1: na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za mladino (pritličje), Resljeva 18, Ljubljana.
Pod 2: na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport, Urad za preprečevanje
zasvojenosti, Resljeva 18 (pritličje- desno),
1000 Ljubljana.
Pod 3: na naslovu: Mestna občina Ljubljana, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 – Vložišče.
Pod 4: ne naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno
dejavnost, Mestni trg 15/I, Ljubljana.

podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine (B).
Za oba dela razpisa je pripravljena ločena razpisna dokumentacija Razpisna dokumentacija A – za spodbujanje povezovanja
podjetij v grozde v Mestni občini Ljubljana in
Razpisna dokumentacija B – za sofinanciranje stroškov prijav podjetij Mestne občine
Ljubljana na javne razpise za pridobivanje
nepovratnih sredstev iz tujine.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno
proizvodnjo blaga in storitev. Javni zavodi,
javne agencije in društva niso upravičena
do te državne pomoči ter v primeru skupine
podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji.
A) Spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde
MOL želi z razpisom spodbuditi povezovanje malih podjetij in samostojnih podjetnikov s sedežem v Mestni občini Ljubljana v
grozde. Z razpisom bodo sofinancirani upravičeni stroški skupnih strateških razvojnih
programov (v nadaljevanju: skupni programi) podjetij.
MOL spodbuja povezovanje storitvenih
in proizvodnih podjetij, ki imajo za cilj vsaj
eno od naslednjega:
1. povezovanje gospodarske in akademske sfere z namenom prenosa novih znanj
in znanstvene odličnosti v podjetja;
2. izboljšanje konkurenčnih prednosti in
tržnega položaja podjetij v grozdu;
3. razvoj novih skupnih produktov in storitev, ki jih bodo imela podjetja kot del svoje
ponudbe;
4. razvoj skupne blagovne znamke;
5. skupni nastop na trgu.
MOL bo prednostno obravnavala grozde
(dodatnih 14 točk pri ocenjevanju projekta),
ki so v skladu z »Akcijskim načrtom – nacionalnim sistemom inovacij«, to je: tehnološko,
zdravstveno ali turistično – kulturno marelo
– http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/.
Z razpisom MOL sofinancira dejavnosti
po fazah; torej, dejavnosti ob ustanovitvi
grozdov in podpira njihovo nadaljnje delovanje, do največ treh let delovanja grozda.
Kot prvo leto delovanja grozda se po tem
razpisu šteje leto, ko je bil grozd ustanovljen, podpisana pravila delovanja grozda,
vzpostavljeni organi grozda, sprejeta strategija in delovni program grozda.
Namen razpisa za prvo fazo je spodbujanje ustanovitve novih grozdov (v nadaljevanju: prva faza grozdenja). Predvideno je
sofinanciranje aktivnosti ustanovitve grozda.
Po tem razpisu se šteje, da prva faza traja
največ eno leto. Pričakovani rezultati teh aktivnosti so denimo ustanovljen grozd, podpisana pravila delovanja grozda, vzpostavljeni
organi grozda, sprejet delovni program grozda, strategija grozda, registrirana skupna
blagovna znamka podjetij, ki sodelujejo v
grozdu, skupni razvoj novih produktov ali
storitev, skupni nastop na sejmu, skupno
propagandno gradivo in podobno.
Namen razpisa za drugo fazo je pomagati pri začetnem delovanju že ustanovljenih grozdov (v nadaljevanju: druga faza
grozdenja). Pričakovani rezultati druge faze
grozdenja so denimo skupne nabavne poti,
podpisane pogodbe z dobavitelji, stroški začetnih materialnih in nematerialnih investicij
ter podobno. Po tem razpisu lahko druga
faza traja največ dve leti.

Pod 5: ne naslovu: Mestna občina Ljubljana, Oddelek za kulturo in raziskovalno
dejavnost, Mestni trg 15/I, Ljubljana.
Pod 6: v Službi za kmetijstvo in upravne
zadeve, Oddelek za gospodarske dejavnosti
in turizem, Mestna občina Ljubljana, Zarnikova 3, soba 417.
XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po telefonu vsak
delovni dan od 9. do 12. ure:
Pod 1:
oziroma e-pošti, in sicer pri Romani Blažun:
– tel. 01/306-40-47
– e-pošta: mladina@ljubljana.si
Sestanek z vsemi zainteresiranimi za podrobnejša navodila o izpolnjevanju razpisne
dokumentacije bo v ponedeljek, 24. 4. 2007,
ob 14. uri v veliki sejni dvorani na Magistratu, Mestni trg 1, Ljubljana. Prosimo vas, da
svojo udeležbo predhodno potrdite na zgornji elektronski naslov.
Pod 2:
po telefonu številka: 306-40-35 in
306-40-53 oziroma po e-pošti: preventiva@ljubljana.si. Za vse zainteresirane bo
17. 4. 2007 ob 13. uri organiziran sestanek v
veliki sejni dvorani občinske stavbe na Trgu
mladinskih delovnih brigad 7, Ljubljana.
Pod 3:
po telefonu oziroma e-pošti, in sicer:
– tel. 01/306-41-00
– e-pošta: ozsv@ljubljana.si
Pod 4:
oziroma e-pošti, in sicer:
– tel. 01/306-46-14 (Vladimir Koprivnikar),
– e-pošta: vladimir.koprivnikar@ljubljana.si
Pod 5:
po tel. 306-46-08 (Smilja Repič Burger),
faks 306-46-02, oziroma po elektronski pošti: smilja.repic@ljubljana.si.
Pod 6: pri:
Maruški Markovčič (tel. 01/306-43-09),
Teodori Makoter (tel. 01/306-43-11) in Ivki
Levatić (tel. 01/306-43-10).
Mestna občina Ljubljana
Št. 419-264/06-9
Ob-9682/07
Na podlagi Zakona o spremljanju državnih pomoči (Uradni list RS, št. 37/04), 217.
člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 13/06), Pravilnika o dodeljevanju
državnih pomoči za pospeševanje razvoja
malega gospodarstva (Uradni list RS, št.
15/04, 17/05 in 11/06) in Statuta Mestne
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01
in 28/01) objavlja Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, Ljubljana
javni razpis
za spodbujanje povezovanja podjetij
v grozde in za spodbujanje prijav
podjetij na javne razpise za pridobivanje
nepovratnih sredstev iz tujine
I. Neposredni uporabnik: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana (v
nadaljevanju: MOL).
II. Predmet razpisa, njegov namen, cilji,
pogoji in merila
MOL želi z razpisom spodbuditi mala
podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana k povezovanju
v grozde (A) in k prijavam malih in srednjih
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Sofinanciranje prve faze ni pogoj za prijavo na drugo fazo razpisa. Prijavitelji se
lahko prijavijo za sofinanciranje druge faze
grozdenja le z dokazili o opravljeni prvi fazi.
To dokazujejo s programom skupnega delovanja podjetij, ki ga že izvajajo pred prijavo
na ta razpis. V primeru, da se prijavitelj
prijavlja za sofinanciranje druge faze grozdenja, pa mu prve faze grozdenja MOL ni
sofinancirala, je nujno, da predložijo dokaze
o izvedbi prve faze grozdenja. V primeru, da
je prvo fazo grozdenja sofinancirala MOL
in se letos prijavitelj prijavlja na drugo fazo
grozdenja, ni potrebno priložiti dokazil. Skupine podjetij – grozdi, ki so v preteklih letih
dobila sredstva MOL za izvajanje prve faze
grozdenja, pa morajo pred prijavo na drugo
fazo izpolniti vse obveznosti, ki izhajajo iz
sofinanciranja za prvo fazo. Za prvo fazo
grozdenja se podjetje, ki se grozdi v okviru
iste dejavnosti, ne more ponovno prijaviti za
sofinanciranje.
Naloga, ki je že bila sofinancirana s strani katerihkoli državnih ali mednarodnih virov
po tem razpisu predstavlja neupravičen del
stroškov.
Podjetje, ki je že sodelovalo v določeni
fazi, za to isto fazo ne more biti več sofinancirano, ne glede na to, če se vključuje
v drug grozd.
Pogoji sodelovanja
MOL bo sofinancirala projekte, ki jih bodo
izvajala najmanj tri mala podjetja s sedežem
v MOL v sodelovanju z vsaj eno razvojno
institucijo. V projektu lahko sodelujejo tudi
druga podjetja (iz drugih občin ali držav ali
pa srednja oziroma velika podjetja), vendar
niso upravičena do sofinanciranja.
Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno
proizvodnjo blaga in storitev. Javni zavodi,
javne agencije in društva niso upravičena
do te državne pomoči ter v primeru skupine
podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji.
Podjetja morajo imeti sklenjen dogovor
o sodelovanju na predpisanem obrazcu iz
razpisne dokumentacije (obrazec št. 4).
Upravičenci do sofinanciranja po tem
razpisu so podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana,
– imajo manj kot 50 in vsaj enega redno
zaposlenega s polnim delovnim časom na
dan 31. 12. 2006 (če je bil delavec sprejet
v redno delovno razmerje za nedoločen čas
šele v času od 1. 1. 2007 do dneva pred
objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi
za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (obrazec M1/2)«),
– imajo letni promet, ki je manjši od 7
mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od
5 mio EUR,
– so tržno usmerjena,
– so neodvisno podjetje. Za neodvisno
podjetje se šteje gospodarska družba, v
kateri posamezna gospodarska družba ali
povezana družba, ki ne ustreza pogojem za
majhna in srednje velika podjetja, razpolaga
z lastniškimi deleži ali glasovalnimi pravicami, manjšimi od 25%. Meja se lahko prekorači, če je podjetje v lasti delniških družb ali
institucionalnih investitorjev in pri tem ne
izvaja aktivne lastniške politike,
– niso v stečajnem postopku, kazenskem
postopku, postopku prisilne poravnave ali likvidacije,
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– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
97/00, 50/02 in 93/02 – sklep US in 93/02
– odločba US),
– niso v težavah in ne dobivajo državne
pomoči za reševanje in prestrukturiranje,
– niso v obdobju zadnjih treh proračunskih let prejela več kot 200.000 EUR finančne pomoči po pravilih pomoči de minimis
skupaj s sredstvi, za katere naprošajo v tem
razpisu, ne glede na obliko ali namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša zgornja dovoljena
meja pomoči 100.000 EUR) in so skladna z
Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni list
EU, L 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10),
– imajo poravnane vse obveznosti do države in Mestne občine Ljubljana.
Prijavitelj, ki ima z drugimi partnerji ali
podizvajalci na projektu povezave v smislu
527. člena Zakona o gospodarskih družbah
(Uradni list RS, št. 42/06) in pete alineje prejšnjega odstavka, mora te razkriti v prijavi.
Podjetja znotraj enega konzorcija, ki se
prijavljajo na ta razpis, ne smejo biti ustanovljena ali v lastništvu oziroma solastništvu
ene in iste osebe. Ena in ista oseba tudi ne
sme upravljati oziroma zastopati več kot eno
podjetje znotraj istega konzorcija. Prav tako
ena in ista oseba ne sme opravljati upravljavske oziroma zastopniške funkcije enega
podjetja, hkrati pa biti lastnik oziroma solastnik drugega podjetja v istem konzorciju.
Razvojna institucija, ki sodeluje na projektu, mora v projektni dokumentaciji dokazovati svoj interes za sodelovanje in
odličnost na izbranem področju dela skupine podjetij. Za potrebe tega razpisa ni
pomembno, kako je pravno-formalno organizirana. Pomembno pa je, da je nosilec posebnih strokovnih znanj. Svojo strokovnost
na področju povezovanja podjetij/grozdenja
dokazuje z opisom svojih referenc, ključnih
kadrov in v preteklosti izvedenih projektov.
Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo
MOL bo sofinancirala stroške, ki so ali
bodo nastali v času od 1. 1. 2007 do vključno 1. 10. 2007. Da je strošek upravičen:
– mora ustrezati vsem kriterijem, ki so
navedeni v točki 1.5.3.1. razpisne dokumentacije »Upravičeni stroški«,
– ne sme spadati v nobeno izmed kategorij, ki so navedene v točki 1.5.3.2. razpisne dokumentacije »Neupravičeni stroški«,
– mora spadati v eno izmed kategorij
upravičenih stroškov,
– mora biti v obdobju od 1. 1. 2007 do
1. 10. 2007 za ta strošek izdan račun, ki
mora biti tudi plačan.
Kategorije upravičenih stroškov, ki jih
sofinancira MOL s pričujočim razpisom, in
višina sofinanciranja:

– stroški svetovanja pri pripravi skupnih
programov,
– stroški svetovanja in razširjanja specifičnega znanja za potrebe izvajanja skupnih
programov,
– stroški promocije proizvodov, storitev
ali rezultatov skupnih programov, ki obsegajo neposredne stroške v povezavi z eno v
prijavi določeno prireditvijo ali razstavo,
– stroški vodenja skupnega programa
(stroški osebja v višini dejanske cene dela,
ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil
o izplačanih plačah z vsemi dodatki in dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni
zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi),
– stroški začetnih materialnih investicij
(zemljišča, zgradbe in oprema) za potrebe
izvajanja skupnih programov,
– stroški začetnih nematerialnih investicij
(nakup patentov, licenc, know-howa ali ne
patentiranega tehničnega znanja) za potrebe izvajanja skupnih programov.
Pri vseh zgoraj navedenih stroških, so
izključeni stroški dela zaposlenega osebja
pri sodelujočih partnerjih, razen enega zaposlenega iz vsakega sodelujočega podjetja, ki sodeluje v projektni vodstveni skupini
grozda. Izstavljeni računi med partnerji niso
del upravičenih stroškov.
MOL bo sofinancirala programe do največ 49% upravičenih stroškov.
Mestna občina Ljubljana ima še 5 let
po plačilu zadnjega obroka državne pomoči pravico vsebinsko in finančno revidirati
vsak program in prijavo, za katere je dodelila sredstva državnih pomoči. Prejemniki,
ki so pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še 5 let od dneva pridobitve
sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki bi jih prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali bi jih porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov
Projekt je administrativno ustrezen in gre
v vsebinsko ocenjevanje, če izpolnjuje vse
naslednje pogoje:
– Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu.
– Vloga mora biti izpolnjena na računalniku v slovenskem jeziku.
– Predložena vloga mora biti v zaprtem
ovitku, ovitek pa mora biti označen z »Ne
odpiraj – vloga na »Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v grozde in za
spodbujanje prijav podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz
tujine« – del A - povezovanje« in navedbo
št. Uradnega lista RS v katerem je javni
razpis izšel.
– Vloga mora biti popolna, to pomeni
pravilno izpolnjena prijavna dokumentacija,
kateri morajo biti priložene vse zahtevane
priloge in dokumenti.

Vsebinski kriteriji izbire
Kriterij
Projekt je v skladu z »Akcijskim načrtom
– nacionalnim sistemom inovacij«
http://www.ljubljana.si/si/gospodarstvo/
nacionalni_nacrt/default.html
Skladnost projekta z razvojno strategijo posameznih
podjetij in grozda kot celote

0 ali 14

Minimalno
število točk
0

do 12

8

Točk
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Kriterij
Izvedeno delo v projektu, primernost in izvedljivost
delovnega programa1
Realnost in ustreznost finančne konstrukcije
Ekonomska trdnost kandidata / sposobnost sofinanciranja
projekta
Ustreznost konzorcija, ki bo projekt izvajal:
– Podjetja (reference, ipd.)
– Raziskovalne institucije
Ustreznost mehanizmov vodenja projekta
Skupaj =

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 56 točk in pri vsakem kriteriju dosegli vsaj minimalno število
točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih
točk in od števila prijaviteljev.
B. Spodbujanje podjetij k prijavam na
javne razpise za pridobitev nepovratnih
sredstev iz tujine
Namen dela B tega javnega razpisa je
spodbuditi mala podjetja in samostojne podjetnike s sedežem v Mestni občini Ljubljana
k številčnejšim prijavam na javne razpise za
pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine.
Na ta način želi MOL podjetjem pomagati
pri kandidaturi na le-te, saj priprava teh
projektov oziroma prijav zahteva relativno
visoka finančna sredstva, stroški pa kljub
uspešni kandidaturi v celoti bremenijo pripravljavca.
Za javne razpise nepovratnih sredstev
mednarodnih virov po tem razpisu se štejejo
razpisi, ki izpolnjujejo naslednje kriterije:
– gre za razpis za nepovratna sredstva,
ki ga pripravi mednarodna organizacija ali
državni / lokalni organi v sodelovanju z mednarodno organizacijo,
– rezultati projekta ostanejo v lasti organizacij, ki prijavljajo projekt,
– sredstva za izvedbo projekta so dodeljena (delno ali v celoti) iz proračuna mednarodne organizacije.
Med take razpise štejejo na primer razpisi strukturnih skladov in razpisi naslednjih
programov Evropske komisije za Sedmi
okvirni program, e-Content plus, LIFE+,
LLL – long life learning programme, Culture
2007 ipd.
Med razpise nepovratnih sredstev mednarodnih virov po tem javnem razpisu ne
sodijo javna naročila za blago, storitve, ali
gradbena dela – ne glede na to, če jih razpisuje mednarodna organizacija in ne glede
na to, koliko mednarodnih partnerjev sodeluje pri morebitni izvedbi. Ravno tako med
razpise ne štejejo programi, ki zahtevajo
mednarodno partnerstvo, a sredstva za sofinanciranje projektov prihajajo izključno iz
državnega ali lokalnega proračuna.
Pogoji sodelovanja
Na javnem razpisu za dodelitev sredstev
subvencij za sofinanciranje stroškov prijav
podjetij na mednarodne razpise lahko sodeluje posamezno podjetje ali skupina podjetij,
ki je sklenila dogovor o sodelovanju pri skupnem projektu in je določila nosilno podjetje,
ki v imenu skupine nastopa kot prijavitelj in
pogodbena stranka.
1
V tem delu predstavite aktivnosti, ki ste
jih že izvedli in ki jih še nameravate izvesti za
obdobje od 1. 1. 2007 do 1. 10. 2007.
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Za podjetje po tem razpisu se šteje samostojni podjetnik posameznik in pravna
oseba ne glede na pravni status, organizacijo in lastništvo, ki se ukvarja s tržno
proizvodnjo blaga in storitev. Javni zavodi,
javne agencije in društva niso upravičena
do te državne pomoči ter v primeru skupine
podjetij ne smejo nastopiti kot prijavitelji.
V primeru, da se posamezno podjetje
prijavlja na več kot en javni razpis za financiranje iz mednarodnih virov, lahko na ta javni
razpis vloži le dve vlogi za dva različna projekta v enem proračunskem letu. V primeru,
da bo posamezno podjetje na ta javni razpis
oddalo več vlog za sofinanciranje prijav na
več javnih razpisov za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine bosta obravnavani le
prvi dve vlogi (skladno s kronološko oddajo
in vpisom v vložišču MOL).
Na razpis se lahko prijavijo neodvisna
podjetja, ki:
– imajo sedež v Mestni občini Ljubljana;
– imajo manj kot 50 in vsaj enega redno
zaposlenega s polnim delovnim časom na
dan 31. 12. 2006 (če je bil delavec sprejet
v redno delovno razmerje za nedoločen čas
šele v času od 1. 1. 2007 do dneva pred
objavo tega razpisa, je potrebno prijavi priložiti tudi fotokopijo »Potrdila o prijavi-odjavi
za pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno
zavarovanje (obrazec M1/2)«);
– imajo letni promet, ki je manjši od 7
mio EUR ali bilančno vsoto, ki je manjša od
5 mio EUR;
– imajo poravnane obveznosti do države
in MOL;
– niso v stečajnem postopku, postopku
prisilne poravnave ali likvidacije;
– niso v stanju kapitalske neustreznosti
po 10. členu Zakona o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št. 54/99, 110/99,
50/02 – sklep US in 93/02 – odločba US);
– niso v težavah in ne dobivajo državno
pomoč za reševanje in prestrukturiranje;
– niso v obdobju zadnjih treh proračunskih let prejela več kot 200.000 EUR
finančne pomoči po pravilih pomoči de
minimis skupaj s sredstvi, za katere naprošajo v tem razpisu, ne glede na obliko ali
namen pomoči (v primeru podjetij, ki delujejo v cestnoprometnem sektorju, znaša
zgornja dovoljena meja pomoči 100.000
EUR) in so skladna z Uredbo Komisije (ES)
št. 1998/2006 z dne 15. decembra 2006 o
uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč
de minimis (Uradni list EU, L 379, z dne
28. 12. 2006, str. 5-10);
– podjetje sredstev za sofinanciranje
prijave projekta še ni pridobilo iz nobenih
javnih virov.
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Upravičeni stroški in od kdaj do kdaj lahko nastanejo
Upravičeni stroški za prijave na razpise
za pridobitev nepovratnih sredstev iz tujine
so izključno direktni stroški, nujni in vezani
na prijavo, ki so dejansko nastali in za katere ima prijavitelj ustrezna dokazila oziroma
dokumentacijo, ter ki so nastali in bili plačani
v času od 1. 1. 2007 do 1. 10. 2007.
Za prijavo na javni razpis za pridobitev
nepovratnih sredstev iz tujine se po tem razpisu šteje čas do oddaje prijave, morebitna
pogajanja pred podpisom pogodbe se po
tem razpisu ne štejejo za prijavo in stroški
le-teh ne bodo sofinancirani.
Upravičeni stroški iz prejšnjega odstavka so:
– stroški osebja v višini dejanske cene
dela, ki se izkazujejo na podlagi pisnih dokazil o izplačanih plačah z vsemi dodatki in
dajatvami, kot so ti opredeljeni v nacionalni
zakonodaji in/ali kolektivni pogodbi,
– stroški zunanjih izvajalcev, ki morajo
biti v skladu z običajnimi tržnimi cenami in z
običajnim poslovanjem prijavitelja in
– potni stroški, ki so nastali pri oblikovanju in delu konzorcija za prijavo projekta na
vire nepovratnih sredstev iz tujine (dnevnice, stroški prevoza ter morebitni stroški
prenočišča).
Višina pomoči znaša do največ 4.000
EUR na eno prijavo, če je podjetje partner in
do največ 8.000 EUR, če je podjetje koordinator konzorcija, ki pripravlja projekt.
Mestna občina Ljubljana ima še pet let
po plačilu zadnjega obroka državne pomoči
pravico vsebinsko in finančno revidirati vsak
program in prijavo, za katere je dodelila
sredstva državnih pomoči. Prejemniki, ki so
pridobili sredstva, morajo dokumentacijo, ki
je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti
še pet let od dneva pridobitve sredstev.
Sredstva državnih pomoči, ki bi jih prejemnik pridobil na podlagi neresničnih podatkov ali bi jih porabil nenamensko, mora vrniti
skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva, ko je prejel izplačilo.
Merila za izbor projektov
Do sredstev bodo upravičeni samo prijavitelji, ki bodo na razpise mednarodnih
virov prijavili projekte, ki ustrezajo razpisnim
pogojem in ki so administrativno ustrezni
(eligible). Prijavitelji morajo v roku 10 delovnih dni po prejemu odgovora mednarodnega
vira o administrativni ustreznosti predložili
MOL pisno potrdilo s strani mednarodnega
vira, vendar največ v 12 mesecih. Če v 12
mesecih od datuma oddaje projekta prijavitelj še vedno ni prejel pisnega potrdila o
administrativni ustreznosti, je o tem dolžan
obvestiti MOL. V primeru, da projekt ne bo
administrativno ustrezen, bo moral prijavitelj
vrniti denar skupaj z zamudnimi obrestmi,
kot to določa pogodba.
Vloga na razpis mora biti priporočeno
poslana do roka, ki je določen v tem javnem
razpisu. Izpolnjena mora biti na računalniku v slovenskem jeziku. Predložena vloga
mora biti v zapečatenem ovitku, ovitek pa
mora biti označen z »Ne odpiraj – vloga na
»Javni razpis za spodbujanje povezovanja
podjetij v grozde in za spodbujanje prijav
podjetij na javne razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del B – mednarodni razpisi« in navedbo št. Uradnega
lista RS v katerem je javni razpis izšel.
Prispele vloge, ki bodo ustrezale v tem
razpisu določenim pogojem sodelovanja, bo
ocenila strokovna komisija. Komisija bo projekte ocenila na podlagi spodnjih kriterijev:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kriterij
1. Konzorcij, ki prijavlja projekt na mednarodni vir financiranja
– skupno število podjetij iz MOL;
1 podjetje – 10 točk
2 podjetji – 15 točk
3 in več podjetja – 20 točk
– število držav, iz katerih so podjetja;
podjetja samo iz MOL – 8 točk
podjetja iz 2 ali 3 držav – 9 točk
podjetja iz 4 ali več držav – 10 točk
– vključenost različnih tipov institucij (povezovanje raziskovalno-razvojnih institucij ter malih in srednjih podjetij, javnega in zasebnega sektorja);
v projektu delujejo samo podjetja – 8 točk
v projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna institucija
ali vsaj ena institucija javne uprave – 10 točk
v projektu delujejo podjetja in vsaj ena razvojno-raziskovalna institucija
in vsaj ena institucija javne uprave – 15 točk
2. Povprečna višina predvidenega sofinanciranja s strani mednarodnega
vira za partnerje iz MOL
0,00–15.000,00 EUR – 10 točk
15.000,01–50.000,00 EUR – 15 točk
50.000,01–100.000,00 EUR – 20 točk
nad 100.000,01 EUR – 25 točk
3. Sposobnost podjetja/prijavitelja na ta razpis za izvedbo projekta:
– organiziranost vodenja projekta/projektne vodstvene skupine; do 8
točk;
– reference vseh partnerjev; do 6 točk;
– finančna moč podjetja/prijavitelja na ta razpis:
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) presega 50% lanskoletnega
prometa – 7 točk
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) presega 25% lanskoletnega
prometa – 9 točk
celotna vrednost projekta (deleža podjetja) ne presega 25% lanskoletnega prometa – 11 točk
Skupaj možnih točk

Sofinancirani bodo projekti, ki bodo pri
ocenjevanju dosegli vsaj 72 točk. Višina dotacije bo odvisna od prejetih točk in od števila prijaviteljev.
III. Okvirna višina sredstev in pravilo dodelitve
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki
je na razpolago za oba dela tega javnega
razpisa, znaša 86.137 EUR. Sredstva bremenijo proračunsko postavko 049009, konto
410299 proračuna MOL za leto 2007.
Sredstva so dodeljena po pravilu de minimis. Sredstva, dodeljena po pravilu de minimis, so tista, ki zaradi svoje višine ne izkrivljajo ali ogrožajo konkurence in so skladna
z Uredbo Komisije (ES) št. 1998/2006 z dne
15. decembra 2006 o uporabi 87. in 88. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za državno pomoč de minimis (Uradni list
EU, L 379, z dne 28. 12. 2006, str. 5-10).
MOL bo sklenila pogodbe samo z izbranimi prijavitelji na ta razpis.
IV. Rok porabe dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva po tem javnem razpisu morajo biti porabljena v letu 2007.
V. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija je na voljo na spletnem naslovu Mestne občine
Ljubljana http://www.ljubljana.si/si/mescani/razpisi_natecaji/default.html
VI. Rok za predložitev vlog in način predložitve

Možno
število točk
45

25

25

95

Razpis je odprt do vključno ponedeljka,
7. maja 2007.
Vlagatelji morajo vloge oddati izključno
po pošti kot priporočeno pošiljko na naslov:
Mestna občina Ljubljana, p.p. 25, 1001 Ljubljana, in sicer najkasneje do vključno ponedeljka, 7. maja 2007 (datum poštnega
žiga).
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naveden naziv in naslov vlagatelja.
Vsaka vloga mora biti poslana v zaprti ovojnici in z obvezno navedbo Javnega
razpisa in dela na katerega se nanaša na
prednji strani ovojnice:
– »Ne odpiraj – vloga na »Javni razpis za
spodbujanje povezovanja podjetij v grozde
in za spodbujanje prijav podjetij na javne
razpise za pridobivanje nepovratnih sredstev iz tujine« – del A - povezovanje« ali
– »Ne odpiraj – vloga na » Javni razpis za spodbujanje povezovanja podjetij v
grozde in za spodbujanje prijav podjetij na
javne razpise za pridobivanje nepovratnih
sredstev iz tujine« – del B – mednarodni
razpisi«.
Za uvrstitev v postopek izbora za dodelitev sredstev mora vsaka vloga izpolnjevati
naslednje pogoje, da se šteje kot formalno
popolna:
– pravilno izpolnjen prijavni obrazec
MOL, ki je predpisan za posamezno razpisno področje,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– priložena obvezna dokazila in druge
priloge k vlogi, ki jih zahteva razpisna dokumentacija za posamezno razpisno področje,
– poslana v roku in na način, ki je določen v tej točki tega besedila razpisa.
VII. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru
Odpiranje prejetih vlog bo vodila komisija
za razpisano področje. Odpiranje vlog ne bo
javno in bo potekalo v sredo, 9. maja 2007.
Kolikor se zaradi velikega števila prejetih
vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se nadaljuje naslednji dan.
Na odpiranju komisija ugotavlja popolnost
vlog glede na to, če so bili predloženi vsi zahtevani dokumenti in ali so bile vloge poslane
na način in v roku kakršen je bil določen v
javnem razpisu. V primeru nepopolno izpolnjenih vlog s pomanjkljivo dokumentacijo bo
strokovna komisija v roku osmih dni od odpiranja vlog prijavitelje pozvala, da nepopolne
vloge v roku osmih dni dopolnijo. Nepopolne
vloge, ki jih prijavitelji ne bodo dopolnil v
predpisanem roku, se bodo zavrgle. Dispozicija projekta in finančna konstrukcija ne moreta biti predmet dopolnitve vloge.
Na podlagi predlogov področne komisije
bo o izbranih, zavrnjenih in zavrženih vlogah na razpisanem področju po pooblastilu
župana MOL s sklepom odločil podžupan
MOL, o pritožbi zoper ta sklep pa odloča
župan MOL.
Zavržene bodo vloge:
– ki ne bodo poslane v roku in na način, ki je določen v VI. točki tega besedila
razpisa,
– ki ne bodo vsebovale vseh dokazil in
drugih sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in razpisne dokumentacije za posamezno razpisno področje in ne bodo dopolnjene v roku za dopolnitev vloge (nepopolne
vloge).
Zavrnjene bodo vloge:
– tistih prijaviteljev, ki ne bodo izpolnjevali pogojev, določene v besedilu razpisa in
razpisne dokumentacije in,
– ki jih bodo strokovna komisija na podlagi meril za ocenjevanje ocenila kot neustrezne.
MOL bo vse prijavitelje obvestila o izidu
razpisa v roku 30 dni po zaključku odpiranja vlog.
VIII. Dodatne informacije
Za vse dodatne informacije o javnem
razpisu lahko, do vključno četrtka, 26. aprila
2007, pokličete Oddelek za gospodarske dejavnosti in turizem MOL na tel. 01/306-43-00
ali 01/306-43-01, vsak delovni dan med 9.
in 12. uro.
Mestna občina Ljubljana
Št. 671-1-0001/2007-501
Ob-9721/07
Na podlagi Zakona o športu (Uradni list
RS, št. 22/98), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo) in Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99,
… 65/03) objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
športa za leto 2007, ki jih bo občina
sofinancirala iz občinskega proračuna
za leto 2007
1. Sofinanciranje športnih programov v
višini 114.187 €
2. Promocijske športne prireditve v višini
4.261 €

3. Obnova zunanjih športnih objektov in
vzdrževanje
– investicijsko vzdrževanje in obnove v
višini 12.519 €
4. Programi za mladino v višini 16.984 €.
1. Na razpisu lahko sodelujejo:
– športna društva,
– zveze športnih društev,
– zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje dejavnosti na področju športa,
– ustanove, ki so bile ustanovljene za
opravljanje dejavnosti v športu in so splošno
koristne in neprofitne,
– vrtci, osnovne šole, poklicne, srednje
tehnične in srednje strokovne šole, gimnazije, višje strokovne šole in visokošolski
zavodi.
Športna društva in njihova združenja
imajo pod enakimi pogoji prednost pri izvajanju Letnega programa športa v Občini
Ravne na Koroškem.
Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– da izvajajo programe na območju Občine Ravne na Koroškem,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
razen zavodov s področja vzgoje in izobraževanja,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih programov in aktivnosti,
– da imajo organizirano redno športno
dejavnost najmanj 36 tednov na leto,
– da so registrirani in delujejo že najmanj
leto dni,
– da delujejo zakonito.
2. Občina bo v skladu z Letnim programom športa Občine Ravne na Koroškem
za leto 2007 sofinancirala naslednje programe:
– interesna športna vzgoja otrok in mladine,
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami (motnjami v razvoju),
– športna dejavnost študentov,
– kakovostni šport,
– vrhunski šport,
– športna rekreacija,
– šport invalidov,
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov,
– izgradnja in vzdrževanje javnih športnih objektov,
– delovanje športnih zvez,
– informatika v športu,
– informiranje o športu v medijih,
– založniška dejavnost v športu,
– propagandna dejavnost v športu,
– miselne in specifične športne panoge,
– športna vzgoja odraslih s posebnimi
potrebami,
– posebne nagrade za izredne športne
dosežke,
– promocijske športne prireditve (mednarodne igre šolarjev),
– program preživljanja prostega časa
otrok med počitnicami.
3. Izvajalci morajo izdelati svoje ponudbe za izvajanje programov športa v skladu
z razpisno dokumentacijo, ki jo od 10. 4.
2007 dobijo v tajništvu Občine Ravne na
Koroškem pri Mateji Šumnik.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
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4. Ponudbe izvajalci oddajo v zaprti kuverti v tajništvu Občine Ravne na Koroškem
pri Mateji Šumnik ali pošljejo do vključno
7. 5. 2007 na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na
Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« in z oznako »Sofinanciranje programov
športa v javnem interesu v Občini Ravne na
Koroškem za leto 2007«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo
prijav oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine
Ravne na Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov ponudnika.
5. Odpiranje ponudb bo komisija opravila
10. 5. 2007 ob 11. uri v sejni sobi Občine
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
6. Ponudniki bodo o izidu javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni po končanju
javnega razpisa.
7. Izbrani programi bodo sofinancirani
na podlagi Pravilnika o sofinanciranju programov športa v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem.
8. Podrobne informacije o prijavi dobite
na Občini Ravne na Koroškem pri Ervinu
Rozmanu, tel. (02/870-55-39) in Mariji Vrhovnik Čas (02/870-55-34).
9. Z izbranimi izvajalci bo Občina Ravne
na Koroškem sklenila pogodbo o sofinanciranju programov športa za leto 2007.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 610-0001/2007-501
Ob-9723/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo), Zakona o skladu RS za ljubiteljske
kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96)
in Statuta občine Ravne na Koroškem (Uradni list RS, št. 39/99) in Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu
objavlja Občina Ravne na Koroškem
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov na področju kulture
v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2007 v višini 48.530 €
1. Naročnik javnega razpisa: Občina
Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa je
sofinanciranje kulturnih programov, ki so v
javnem interesu v Občini Ravne na Koroškem, ki se bodo izbrala na osnovi vrednotenja prijavljenih programov in projektov.
3. Osnovna razpisna področja
3.1 Programi ljubiteljske kulture
Iz sredstev občinskega proračuna se financirajo:
– dejavnost registriranih kulturnih društev in njihovih sekcij ter kulturna dejavnost
v drugih društvih, ki imajo v svoji dejavnosti
registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske mladine ter kulturna dejavnost študentov, v delu, ki presega
vzgojno izobraževalne programe,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
3.2. Posebni projekti ljubiteljske kulture,
pomembni za občino
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V javni interes na področju izvajanja posebnih projektov ljubiteljske kulture spada
udeležba na tekmovanjih, revijah, proslavah,
gostovanja in sodelovanja z društvi iz drugih
občin in držav.
3.3. Uprizoritvena dejavnost
V javni interes na področju uprizoritvenih
dejavnosti spadajo: povečana ponudba po
dramskem gledališču, plesnem in uličnem
gledališču ter abonmajski ciklus.
3.4. Glasbena dejavnost
V javni interes na področju glasbenih
umetnosti spadajo: ustvarjanje in poustvarjanje glasbenih del vseh tradicionalnih in
sodobnih glasbenih zvrsti, koncertni – abonmajski cikli.
3.5. Knjiga – izdajateljska dejavnost
V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost
posameznika, založniška dejavnost, knjigarniška mreža, bralna kultura, promocija knjig,
branja in avtorjev, literarni večeri, mednarodna dejavnost in promocija.
3.6. Akcije kulturnih zavodov
V javni interes na področju akcij kulturnih
zavodov spadajo projekti in razstavni programi zavodov, vezani na promocijo kulture, izobraževanje in skrb za kulturno dediščino.
3.7. Galerijsko razstavna dejavnost
V javni interes na področju galerijsko razstavne dejavnosti spadajo: priprava in organizacija likovnih in drugih umetniških razstav.
4. Splošni pogoji za sodelovanje na razpisu:
4.1. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
ali fizične osebe, ki so registrirane za dejavnost, ki je predmet razpisa, pod naslednjimi
pogoji:
– da imajo sedež in izvajajo programe na
območju Občine Ravne na Koroškem,
– da so najmanj leto dni pred objavo razpisa registrirani v skladu z Zakonom o zavodih oziroma Zakonom o društvih,
– da imajo osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da vodijo evidenco o članstvu, razen
javnih zavodov in ustanov,
– da opravljajo svojo dejavnost na neprofitni osnovi.
4.2. Izpolnjevanje razpisnih pogojev
Izpolnjevanje pogojev ugotavlja petčlanska strokovna komisija za vodenje postopka
javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih
programov, ki jo imenuje župan.
Komisija za odpiranje vlog bo predlagala
zavržbo vlog neupravičenih oseb, ki ne izpolnjujejo razpisnih pogojev.
5. Okvirna vrednost vseh razpoložljivih
sredstev, namenjenih za predmet razpisa,
znaša 48.530 EUR:
– ljubiteljska kultura – 34.665 EUR,
– posebni projekti ljubiteljske kulture –
3.851 EUR,
– uprizoritvena dejavnost 1.669 EUR,
– glasbena dejavnost – (abonma) – 1.252
EUR,
– izdajateljska dejavnost – 2.086 EUR,
– akcije kulturnih zavodov – 1.669 EUR,
– galerijsko razstavna dejavnost – 3.338
EUR.
6. Merila in kriteriji za izbor
Pri izboru posameznega programa bodo
upoštevana merila in kriteriji, opredeljeni v
prilogi 1 k Pravilniku o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem, za področje ljubiteljske
kulturne dejavnosti pa v prilogi 2 k Pravilniku
o sofinanciranju programov kulture v javnem
interesu v Občini Ravne na Koroškem. Izračun vrednosti sofinanciranja posameznega
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programa bo temeljil na oceni izpolnjevanja
pozivnih kriterijev in razpoložljivih finančnih
sredstvih.
7. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva morajo
biti porabljena v proračunskem letu 2007.
8. Razpisni rok: razpis se začne 6. 4.
2007 in se zaključi 7. 5. 2007.
9. Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavne obrazce,
– kriterije za dodelitev sredstev,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku dvignejo v tajništvu Občine Ravne na Koroškem, pri Mateji Šumnik,
vsak delovni dan od 8. do 12. ure.
Razpisno dokumentacijo si lahko predlagatelji natisnejo tudi s spletne strani občine
http://www.ravne.si.
10. Oddaja in dostava predlogov
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in predložena na naslov
v zaprti kuverti. Zapečatene kuverte morajo
ponudniki do 7. 5. 2007 oddati na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5,
2390 Ravne na Koroškem, s pripisom »Ponudba – Ne odpiraj« ter z označbo »Javni
razpis – kultura 2007«.
Šteje se, da je vloga prispela pravočasno,
če je bila zadnji dan roka za oddajo prijav
oddana na pošti s priporočeno pošiljko ali do
12. ure oddana v tajništvu Občine Ravne na
Koroškem.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano ime in naslov prijavitelja.
Nepravilno opremljene kuverte bodo izločene.
11. Podrobne informacije dobite na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Ravne na
Koroškem, tel. 02/87-05-539 (Mirko Rozman)
ali 02/87-05-534 (Majda Vrhovnik Čas).
12. Odpiranje vlog in obveščanje in izboru
Občina Ravne na Koroškem bo predlagatelje o izidu razpisa obvestila najkasneje
v roku 30 dni po odpiranju vlog, ki bo 10. 5.
2007 ob 13. uri na sedežu Občine Ravne na
Koroškem.
13. Z izbranimi izvajalci bomo sklenili pogodbe o sofinanciranju programov.
14. Nepopolno opremljenih vlog in vlog,
ki ne bodo prispele pravočasno, ne bomo
obravnavali ter jih bo komisija s sklepom
zavrgla.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 01100-0007-2007/15
Ob-9775/07
Občina Vojnik na podlagi 6. člena Pravilnika za vrednotenje programov organizacij in
društev na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti objavlja za leto 2007
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov organizacij in društev
na področju socialno-humanitarnih
dejavnosti, ki jih bo Občina Vojnik
sofinancirala iz občinskega proračuna za
leto 2007
1. Predmet javnega razpisa: predmet razpisa je sofinanciranje programov organizacij
in društev na področju socialno-humanitarne
dejavnosti.
2. Vsebina sofinanciranja
Vsebina javnega razpisa je dodeljevanje
finančnih sredstev za izvajanje neprofitne in
prostovoljne dejavnosti izvajalcev na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, ki ne
sodijo v zakonsko obvezo, predstavljajo in
zagotavljajo pa specifične socialne potrebe

občanom, društvom interesnih in stanovskih
dejavnosti občanov, njihovih združenj in zvez
(v nadaljevanju: izvajalcev).
Predmet javnega razpisa je delitev finančnih sredstev, ki jih na osnovi sprejetih programskih nalog izvajalcem zagotavlja Občina
Vojnik iz sredstev proračuna.
Predmet tega razpisa niso sredstva, ki so
namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost),
– investicij v prostore društev.
3. Pogoji za prijavo na razpis
Na razpis se lahko prijavijo predlagatelji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Vojnik ali izvajajo dejavnost na območju občine Vojnik oziroma ne glede na sedež, če je program dela
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Vojnik;
– da imajo zagotovljene kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu;
– da vsako leto Odboru za družbene dejavnosti Občine Vojnik redno dostavljajo poročila o realizaciji programov in plan aktivnosti za prihodnje leto.
4. Okvirna vrednost sredstev: okvirna vrednost razpisa je 5.633,45 € (1,350.000 SIT).
5. Kriteriji in merila za izbor projektov in
programov ter za dodelitev sredstev
Osnovni kriterij za sofinanciranje programov je natančen opis programa, poročilo o
porabljenih sredstvih za leto 2007 in število
občanov Občine Vojnik, vključenih v programe. Poleg tega bo komisija pri izboru programov in projektov za sofinanciranje upoštevala naslednje kriterije:
– program je usmerjen v preprečevanje,
lajšanje ali zmanjševanje socialnih stisk posameznikov ali skupin občanov, ima postavljene jasne cilje in izhaja iz potreb članov
oziroma drugih uporabnikov, izvajanje programa pa je v interesu Občine Vojnik;
– program omogoča udeležencem lažje
komuniciranje z okoljem (za primere, ko telesna okvara ali invalidnost onemogoča posamezniku, da bi se samostojno in enakovredno vključeval v vsakdanje življenje);
– reference izvajalca – program se izvaja
že daljše časovno obdobje oziroma izvajalec
predlaganega programa že več let uspešno
deluje na območju Občine Vojnik;
– realnost programa – metode dela, strokovna ravnanja in druge aktivnosti v programu zagotavljajo dosego zastavljenega cilja;
– program je namenjen pomoči družinam
in posameznikom izven organizacije;
– program vsebuje organizacije predavanj, delavnic in druga izobraževanja za člane ali širšo okolico;
– program dopolnjuje dejavnosti javnih
zavodov oziroma vsebuje elemente javnih
služb s področja socialnega varstva;
– sodelovanje prostovoljcev v izvajanju
programa (možnost vključevanja prostovoljcev in njihovega usposabljanja).
Za izpolnjevanje posameznega pogoja se
dodeli programu do 10 točk.
Posebej se dodelijo točke glede na število članov oziroma predvideno udeležbo:
a) do 20 članov – 5 točk,
b) od 20 do 40 članov – 10 točk,
c) več kot 40 članov – 15 točk.
Upoštevajo se člani oziroma udeleženci,
ki so občani Občine Vojnik.
Posamezni program, katerega izvedba je
v posebnem interesu občine, se lahko dodatno točkuje v višini do 80% doseženih točk.
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6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena proračunska sredstva za programe
morajo biti porabljena v letu 2007.
7. Razpisni rok: rok za oddajo prijav je do
vključno 18. 5. 2007. Predlagatelji morajo prijave poslati s priporočeno pošiljko ali jih oddati
osebno na naslov: Občina Vojnik, Keršova 8,
3212 Vojnik. Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za
oddajo prijav oddana na pošti s priporočeno
pošiljko ali do 12. ure oddana v tajništvu Občine Vojnik.
8. Vsebina vlog in način pošiljanja
Vloga mora vsebovati:
– izpolnjene razpisne obrazce, ki jih po
objavi razpisa interesenti dobijo na sedežu
Občine Vojnik, Keršova 8, 3212 Vojnik, ali na
spletni strani www.vojnik.si,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki so
navedeni v tem razpisu,
– natančen opis programov,
– poročilo porabe sredstev za leto 2006 in
– plan dela za leto 2007.
Prijave morajo biti oddane v zaprti kuverti
z oznako »Ne odpiraj – Javni razpis socialnohumanitarne dejavnosti 2007«. Na hrbtni strani mora biti naveden naslov prijavitelja.
9. Izid razpisa
Odbor za družbene dejavnosti bo z odpiranjem prijav začel v roku osmih dni po roku
za oddajo prijav, v prostorih Občine Vojnik.
Odpiranje ne bo javno. Če se zaradi števila
prejetih vlog odpiranje ne zaključi isti dan, se
nadaljuje naslednji dan.
Nepopolnih in nepravočasnih vlog Odbor
za družbene dejavnosti ne bo obravnaval.
O izidu javnega razpisa bodo predlagatelji
obveščeni najkasneje v 30 dneh po končanem
zbiranju prijav. Občina Vojnik bo z izbranimi izvajalci sklenila pogodbo o sofinanciranju
programov socialno-humanitarnih dejavnosti
po potrditvi predloga na seji Odbora za družbene dejavnosti.
10. Oseba občinske uprave, pooblaščena
za dajanje informacij v zvezi z razpisom: zainteresirane osebe lahko dobijo dodatne informacije v zvezi z razpisom v času uradnih ur pri
svetovalki za družbene dejavnosti Mojci Ograjenšek, tel. 780-06-46 in 780-06-20, e-mail:
druzbene.dejavnosti@vojnik.si.
Občina Vojnik
Ob-9880/07
Javni razpis
za sofinanciranje turističnih prireditev v
Občini Piran za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje turističnih prireditev, ki so sestavni del
turistične ponudbe kraja in imajo promocijske
učinke ter se odvijajo v Občini Piran.
Kot prireditev se šteje enodnevni ali
večdnevni javni dogodek namenjen širši javnosti. Praviloma se sofinancirajo prireditve, ki
so za obiskovalce brezplačne. Sofinancirajo
se samo prireditve, ki bodo izvedene na območju Občine Piran.
Prireditve, ki niso predmet tega razpisa:
– aktivnosti javnih zavodov, društev in drugih subjektov, ki so del njihovega rednega
programa,
– prireditve, ki so bile že izvedene,
– tabori, seminarji, srečanja, forumi, delavnice, ki so zaprtega tipa.
Prijavitelji morajo na promocijskih materialih prireditve navesti, da je prireditev sofinancirala občina Piran.
2. Pogoji in merila
Na razpis se lahko prijavijo:
– društva in zveze društev,
– ustanove,

– javni in zasebni zavodi,
– gospodarske družbe in samostojni podjetniki,
ki opravljajo dejavnost s področja turizma.
Na javni razpis se ne morejo prijaviti fizične osebe.
Občina Piran bo sofinancirala turistične
prireditve:
– ki so odprtega značaja in so dostopne
širšemu krogu obiskovalcev,
– ki so pretežno brezplačne za obisko
valce,
– ki bodo izvedene v letu 2007,
– ki imajo pregledno in jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge
vire financiranja,
– ki bodo izvedene v Občini Piran,
– ki v letu 2007 ne bodo sofinancirane iz
drugih proračunskih virov Občine Piran,
– katerih prijavitelji imajo izkušnje in reference na področju izvajanja turističnih prireditev,
– katerih prijavitelji imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge pogoje za izvajanje prireditve,
– imajo svojo prepoznavno vsebino in značaj,
– dopolnjujejo turistično ponudbo kraja in
imajo promocijski učinek.
Za ocenjevanje posameznih prireditev
bodo uporabljena naslednja merila:
1. Kakovost, realnost in dostopnost prijavljene prireditve:
– kakovost prireditve,
– realnost izvedbe prireditve,
– namembnost prireditve (za širšo javnost),
– javna predstavitev prireditve,
– inovativnost prireditve.
2. Preglednost, ekonomičnost in realnost
finančne konstrukcije:
– pregledna konstrukcija prihodkov in odhodkov (v finančno konstrukcijo so vključeni
vsi prihodki, stroški, razviden je namen odhodkov, ki so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi);
– zagotovljenost drugih, realnih virov sofinanciranja prireditve.
3. Dosedanje delo in reference prijavitelja:
– vsaj enoletno delovanje na razpisanem
področju,
– kakovost doslej realiziranih prireditev,
– prepoznavnost na lokalni ravni (refe
rence).
Prednostno bodo sofinancirane prireditve, ki:
– pomenijo obogatitev turistične ponudbe
na območju Občine Piran,
– pomenijo oživitev starih običajev,
– imajo posreden ali neposreden vpliv na
spodbujanje turizma v Občini Piran,
– so okolju prijazne in poudarjajo kulturno
identiteto kraja,
– so namenjene širši javnosti v občini,
– spodbujajo lokalno prebivalstvo k sodelovanju pri aktivnostih,
– povezujejo več organizacij k skupni izvedbi,
– vključujejo sodelovanje mednarodnih organizacij in
– katerih prijavitelji imajo večletne izkušnje
na področju izvajanja turističnih prireditev.
3. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina sredstev, razpisanih za sofinanciranje turističnih prireditev v letu 2007,
znaša 97.729 EUR (vključno s sofinanciranjem novoletnih prireditev).
Občina Piran bo sofinancirala izvedbo turističnih prireditev do višine razpisanih sredstev
na podlagi meril, opredeljenih v 2. točki tega
razpisa.
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4. Rok porabe sredstev: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v proračunskem
letu 2007.
5. Razpisna dokumentacija in vsebina prijave
Dokumentacija javnega razpisa obsega:
– besedilo javnega razpisa,
– prijavne obrazce,
– vzorec pogodbe.
Razpisno dokumentacijo lahko predlagatelji v razpisnem roku prevzamejo na Uradu
za gospodarske dejavnosti in turizem Občine
Piran, Tartinijev trg 2, Piran, kjer lahko prejmejo tudi dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom (tel. 671-03-31).
Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci
so dosegljivi tudi na spletni strani Občine Piran: http://www.piran.si.
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na obrazcu, ki je sestavni del razpisne dokumentacije. Kolikor prijavitelj prijavlja
več prireditev, mora za vsako posamično prireditev izpolniti ločen obrazec. Prijava mora
vsebovati vse zahtevane priloge oziroma dokazila, ki so navedena v prijavnih obrazcih
(v primeru prijave več prireditev zadostujejo
priloge in dokazila k prvi prijavi, k ostalim prijavam ni potrebno ponovno prilagati zahtevanih
prilog in dokazil).
Prijavitelj s podpisom izjave na prijavnem
obrazcu soglaša s preverjanjem namenske
porabe proračunskih sredstev, dodeljenih na
podlagi tega javnega razpisa, in sicer s strani pooblaščene osebe Občine. Namenskost
porabe lahko ugotavlja tudi nadzorni odbor
občine.
6. Rok za predložitev prijav in način predložitve
Prijavo na predpisanih obrazcih z vsemi
zahtevanimi prilogami in dokazili je potrebno
predložiti v zaprti ovojnici na naslov: Občina
Piran, Urad za gospodarske dejavnosti in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do vključno
7. maja 2007 (kot zadnji dan prijave velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene
pošiljke ali žig sprejemne pisarne Občine Piran na prijavi).
Prijave morajo biti ustrezno označene – na
prednji strani ovojnice mora biti izpisano: »Ne
odpiraj – javni razpis za sofinanciranje turističnih prireditev 2007«.
Na hrbtni strani mora biti naveden naslov
predlagatelja.
Oddaja prijave pomeni, da predlagatelj
sprejema vse pogoje, kriterije in merila javnega razpisa.
7. Obravnava prijav in obveščanje o izidu
javnega razpisa
Prijave za sofinanciranje turističnih prireditev bo obravnavala strokovna komisija, ki jo s
sklepom imenuje župan. Na podlagi ocenjenih
vlog strokovna komisija pripravi predlog dodelitve sredstev upravičencem.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge, katerih predlagatelji v predpisanem
roku ne bodo dopolnili, prepozno prispele vloge ter vloge, katerih ne bo predložila upravičena oseba, bodo zavržene.
Na podlagi predloga komisije odloči o dodelitvi sredstev upravičencem župan Občine
Piran s sklepom.
Predlagatelji bodo o izidu javnega razpisa
obveščeni v roku 30 dni po odpiranju vlog in
izboru upravičencev.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju turističnih prireditev,
v katerih bodo opredeljeni pogoji in način
koriščenja sredstev.
Občina Piran
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Javne dražbe
Št. 65-11/2004
Ob-9313/07
Mestna občina Nova Gorica, Trg Edvarda
Kardelja 1, Nova Gorica na podlagi sklepa
župana št. 65-11/2004 z dne 26. 3. 2007 in
določil Uredbe o pridobivanju, razpolaganju
in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03), objavlja
javno dražbo
za prodajo premičnine
A) Predmet javne dražbe: večnamenski
skladiščni šotor Aluflex s sistemom ogrevanja in razsvetljave, dimenzij 17,5 m × 35 m
(površina 612,5 m2, višina v slemenu 6,75 m,
stranska višina 4,40 m, proizvajalca Haltec.
Šotor sestavlja:
– konstrukcija iz aluminija,
– vroče cinkani jekleni vezni in nosilni
elementi,
– stranice in streha iz visoko kvalitetne
ognjevarne PVC ponjave bele barve,
– vhodna vrata iz visoko kvalitetne ognjevarne PVC ponjave.
Izklicna cena je 18.778 € oziroma
4,500.000 SIT za šotor in 7.929 € oziroma
1,900.000 SIT za sistem ogrevanja in razsvetljave. Najnižji znesek višanja je 200 €
oziroma 47.928 SIT.
B) Pogoji javne dražbe:
1. Na javni dražbi lahko sodelujejo pravne in fizične osebe. Zastopniki pravnih oseb
se morajo izkazati s pooblastilom za zastopanje.
2. Premičnina se prodaja po načelu »videno – kupljeno«.
3. Vsi stroški in dajatve v zvezi s prenosom lastništva bremenijo kupca.
4. Interesenti morajo za pristop na dražbo vplačati varščino v višini 10% od izklicne
cene do vključno 23. 4. 2007 na TRR Mestne
občine Nova Gorica št. 01284-0100014022,
sklic na št. 18 75833-7202997-2007 in tudi
izkazati plačilo.
4. Izbrani ponudnik mora skleniti pogodbo najkasneje v 30 dneh od zaključka javne
dražbe in plačati kupnino v roku 8 dni od
sklenitve pogodbe, pri čemer je plačilo celotne kupnine bistvena sestavina pogodbe.
V primeru, da izbrani ponudnik ne sklene
pogodbe v roku, se mu plačana varščina
ne vrne.
5. Šotor se lahko proda tudi ločeno brez
sistema ogrevanja in razsvetljave.
6. Vplačano varščino bo prodajalec
uspelemu ponudniku vračunal v kupnino,
neuspelim dražiteljem pa vrnil v 10 dneh
brez obresti.
7. Vse informacije v zvezi z javno dražbo
lahko dobite v stavbi Mestne občine Nova
Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica (soba št. 29/III), na tel. 05/335-03-53.
8. Javna dražba bo v ponedeljek dne
23. 4. 2007 ob 11. uri v stekleni dvorani
stavbe Mestne občine Nova Gorica (I. nadstropje), Trg Edvarda Kardelja 1, Nova Gorica.
Mestna občina Nova Gorica
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Razpisi delovnih mest
Ob-9778/07
Preklic
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja preklic objave razpisa javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta višji svetovalec za
investicije in komunalo (m/ž), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3.
2007, pod Ob-8556/07.
Občina Škofljica
Ob-9780/07
Preklic
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja preklic objave razpisa javnega natečaja za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta tajnika oziroma
tajnice župana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3. 2007, pod
Ob-8557/07.
Občina Škofljica
Ob-9781/07
Preklic
Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291
Škofljica, objavlja preklic objave razpisa javnega natečaja za zasedbo prostega delovnega mesta računovodje (m/ž), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3.
2007, pod Ob-8558/07.
Občina Škofljica
Št. 43/11

Ob-9481/07
Popravek
V javnem natečaju za položajno delovno
mesto direktorja občinske uprave v Mestni
občini Kranj, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, se v prvem odstavku črtajo besede »in se opravlja
v nazivu sekretar«.
Mestna občina Kranj
Št. 110-9/2007-1/3
Ob-9305/07
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
podsekretar – za evropske in druge
projekte.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti univerzitetno izobrazbo ali visoko
strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem upravne smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave
in strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.

Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz splošnega upravnega
postopka.
Delovno področje: izvajanje nalog pri pripravi in realizaciji evropskih in drugih projektov, ki jih izvaja oziroma v njih sodeluje
Občina Kamnik.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave in opravljenem strokovnem
izpitu iz splošnega upravnega postopka – z
navedbo kdaj in na kateri ustanovi je bil
opravljen,
3. opis delovnih izkušenj, iz katerega
mora biti razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen natečajnega postopka dovoljuje Občini Kamnik pridobitev
podatkov iz predhodnih točk iz uradnih evidenc.
Prijava naj vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo o tem, katera druga znanja
in veščine si je kandidat pridobil poleg formalne izobrazbe, vključno z znanjem tujih
jezikov. Posebej so zaželjena ekonomska
znanja in izkušnje na področju projektnega
dela.
Izbrani kandidat bo opravljal delo na uradniškem delovnem mestu v nazivu »podsekretar«.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas in s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Kamnik na
naslovu: Glavni trg 24, Kamnik.
Formalno nepopolne prijave 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 uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati naj vložijo prijavo v pisni obliki,
ki se jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo:
»prijava na javni natečaj – podsekretar – za

evropske in druge projekte« na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, 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
v obliki, poslani na elektronski naslov: občina@kamnik.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine
Kamnik http://www.kamnik.si/.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dajeta: Vladimir Korošec (tel. 01/831-81-25)
in Franc Hribernik (tel. 01/831-81-03).
Občina Kamnik
Št. 110-18/2007
Ob-9306/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 62/06 Skl. US in
131/06 Odl. US), Upravna enota Domžale,
Ljubljanska 69, 1230 Domžale, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
referent v Oddelku za občo upravo.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu
referent III, referent II ali referent I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit,
– znanje slovenskega 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.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen 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:
– sprejemanje vlog strank v vložišču,
– sprejemanje vplačil v zvezi z upravnimi
postopki strank,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc,
– opravljanje enostavnih upravnih nalog.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
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leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo, o izpolnjevanju drugih pogojev za zasedbo delovnega mesta,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Upravni enoti Domžale
pridobitev podatkov iz centralne kadrovske
evidence oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Namesto pisnih izjav lahko kandidat predloži fotokopije dokazil, iz katerih je razvidno
izpolnjevanje pogojev.
Strokovna usposobljenost kandidatov bo
presojana na podlagi opisa dosedanjih delovnih izkušenj, izjav prijavljenih kandidatov,
dokazil, ki bodo pridobljena iz upravnih evidenc in na podlagi razgovora s kandidati.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o
zaposlitvi na uradniško delovno mesto »referent«, pri čemer se za kandidata, ki je že
imel sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas z delodajalcem Republiko Slovenijo, to delovno razmerje ne spremeni.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Upravne enote Domžale, Ljubljanska 69,
Domžale.
Kandidat, ki pošlje nepopolno prijavo ali
iz njegove prijave izhaja, da ne izpolnjuje
natečajnih pogojev 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 bo
uvrščen v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto delovno mesto referent,
številka: 110-18/2007« na naslov: Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69, 1230
Domžale, in sicer v roku 8 dni po objavi na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
ue.domzale@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem po
stopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Domžale, http://upravneenote.gov.si/domzale/javne_objave/ostale_
javne_objave/. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Zoran Šuštar, tel. 01/721-57-00.
Upravna enota Domžale
Št. 110-9/2007
Ob-9307/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
Občina Šmarje pri Jelšah, Aškerčev trg 12,
3240 Šmarje pri Jelšah objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v skupnem organu
občinske uprave za področje civilne zaščite in požarne varnosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno ali univerzitetno izobrazbo smeri politologija – obramboslovje oziroma podobne smeri;
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
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– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih;
– vodenje najzahtevnejših upravnih postopkov;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog s področja požarne varnosti
ter varstva, zaščite, reševanja in pomoči ob
naravnih in drugih nesrečah.
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 Šmarje pri Jelšah
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 III z možnostjo napredovanja v

naziv višji svetovalec II oziroma višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in 6-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Šmarje pri Jelšah,
Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri Jelšah
ter na terenu na območju vseh občin ustanoviteljic skupnega organa. Skupni organ
občinske uprave za področje civilne zaščite
in požarne varnosti je skupni organ občin
Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Kozje in Bistrica ob Sotli.
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.
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 skupnem organu
občinske uprave za civilno zaščito, številka:
»110-9/2007« na naslov: Občina Šmarje pri
Jelšah, Aškerčev trg 12, 3240 Šmarje pri
Jelšah, 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@smarje.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Bojana Oset (03/817-16-18).
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Šmarje pri Jelšah
Su 010603/2007
Ob-9308/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica 7, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec III, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu,
– sodnika v posameznih zadevah izven
glavne obravnave, opravljanje priprav za
glavno obravnavo, vodenje obravnav,
– izvrševanje zadev uprave organa,
– vodenje in koordiniranje dela osebja
organa,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
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– 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,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka ali sodnika.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– dobro poznavanje uradnega jezika.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še pogoje, ki jih določajo Zakon o delovnih razmerjih (Ur. l. RS,
št. 42/02) in 2. odstavek 88. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– ZJU-UPB2), in sicer:
– državljanstvo Republike Slovenije;
– aktivno obvladati uradni jezik;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
– 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,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
– pisno izjavo o znanju uradnega jezika,
– 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 v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti,
– pisno izjavo o privolitvi kandidata, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrožnemu sodišču na Ptuju pridobitev
podatkov iz 5., 6., in 7. alineje iz uradne evi-

– z dobrim poznavanjem dela z računalnikom, urejanja spletnih strani,
– z dobrim pisnim in ustnim izražanjem,
– z dobrimi organizacijskimi in komunikacijskimi sposobnostmi.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje,
izvajanje upravnih in strokovnih opravil s
področja kulture, dejavnosti društev, promocije, upravljanja spletne strani,
– načrtovanje, organiziranje, vodenje,
izvajanje upravnih in strokovnih opravil s
področja civilne zaščite, požarnega varstva
in civilne obrambe,
– priprava predpisov, strokovnih podlag,
upravnih aktov in drugih zahtevnejših gradiv
s svojega področja dela,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv s
področja dela,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– vodenje investicij in investicijskega
vzdrževanja na področju kulture in civilne
zaščite,
– priprava gradiva za občinski svet in
odbore s svojega področja, vodenje zapisnikov,
– sodelovanje z zavodi, državnimi institucijami, pri delu v projektnih skupinah.
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 Brezovica 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 razporejen na delovno mesto za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v prostorih Občine Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, v
nazivu višji svetovalec III.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec, številka 1/2007« na
naslov: Občina Brezovica, Tržaška c. 390,
1351 Brezovica, in sicer v roku 8 dni po
objavi. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: viktor@brezovica.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 dr-

dence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
na delovnem mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec v nazivu višji
pravosodni svetovalec III na sedežu Okrožnega sodišča na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj.
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 višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec« na naslov:
Okrožno sodišče na Ptuju, Krempljeva ulica
7, 2250 Ptuj, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja lahko dobite v kadrovski
službi Okrožnega sodišča na Ptuju, tel.
02/748-08-23.
Okrožno sodišče na Ptuju
Št. 1/2007
Ob-9309/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
višji svetovalec v upravi Občine Brezovica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne smeri,
– najmanj 4 leta delovnih izkušenj za visoko strokovno ali 2 leti in 8 mesecev za
univerzitetno izobrazbo,
– 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,
– državni izpit iz javne uprave,
– poznavanje uporabe
računalniških
programov, oblikovanja in urejanja spletnih
strani.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z izkušnjami s področja načrtovanja,
upravnih in strokovnih opravil na področju
kulture, civilne zaščite in požarnega var
stva,
– s poznavanjem področja javnih na
ročil,
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žavne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite pri direktorju občinske uprave na tel.
01/360-17-73.
V besedilu internega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Občina Brezovica
Ob-9310/07
Na podlagi 56. člena in v skladu s prvim odstavkom 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06), Občina
Dolenjske Toplice, Občina Mirna Peč in Občina Žužemberk objavljajo javni natečaj za
zasedbo uradniškega delovnega mesta:
višji nadzornik in občinski redar m/ž
v Medobčinskem inšpektoratu in redarstvu občin Dolenjske Toplice, Mirna Peč
in Žužemberk.
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu komunalni nadzornik in
občinski redar III, II in I. Za imenovanje v
naziv bo upoštevan Pravilnik o pogojih za
opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l.
RS, št. 103/05).
Zahtevani pogoji:
– najmanj višja strokovna izobrazba
upravne, komunalne, gradbene ali druge
tehnične smeri;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– strokovni upravni izpit;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku;
– 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;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– ne smejo biti pravnomočno kaznovani
za prekršek zoper javni red in mir ter za kršenje cestno prometnih predpisov;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B (ne voznik začetnik);
– poznavanje dela z osebnim računalnikom.
Kandidati/ke, ki nimajo opravljenega
strokovnega upravnega izpita, strokovnega
izpita iz upravnega postopka in preizkusa
znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, ga morajo opraviti najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu ali
drugega osebnega dokumenta;
– fotokopijo potrdila o izobrazbi;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba, oziroma fotokopija druge verodostojne listine, iz katere sta
razvidna čas opravljanja dela in stopnja izobrazbe;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
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– fotokopijo potrdila o preizkusu znanja
za vodenje in odločanje v prekrškovnem
postopku;
– fotokopijo veljavnega vozniškega dovoljenja;
– potrdilo ali pisno izjavo kandidata/ke
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, ki ga izda Ministrstvo za pravosodje;
– potrdilo krajevno pristojnega sodišča
ali pisno izjavo kandidata/ke o tem, da zoper
njega ni sprožen kazenski postopek zaradi
kaznivega dejanja iz prejšnje alinee;
– potrdilo Okrajnega sodišča, Oddelka
za prekrške, ali pisno izjavo kandidata/ke
o nekaznovanju zaradi prekrška zoper javni red in mir ter kršenja cestno prometnih
predpisov.
Izbrani kandidat/ka, ki bo podal/a pisno
izjavo, bo moral/a potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo, da ni v kazenskem postopku
ter potrdilo o nekaznovanju zaradi prekrška
zoper javni red in mir ter kršenja cestno
prometnih predpisov predložiti pred imenovanjem v naziv.
Nepravočasne in formalno nepopolne
vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Z izbranim kandidatom/ko bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba o
zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom in štirimesečnim poskusnim
delom, ostalim kandidatom pa bo vročen
sklep o neizbiri.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev pošljite v 8 dneh od objave na
naslov: Občina Dolenjske Toplice, Zdraviliški trg 8, 8350 Dolenjske Toplice.
Kandidati/ke bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni po opravljeni izbiri. Vse dodatne informacije dobite na tel. 07/384-51-84
pri Goran Udovč.
Občina Dolenjske Toplice
Občina Mirna Peč
Občina Žužemberk
Št. 110-25/2007/1
Ob-9331/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za okolje in prostor objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
vodja glavne pisarne za opravljanje
strokovnih nalog s področja upravnega
poslovanja.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne, naravoslovne ali druge ustrezne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega poslova
nja;
– strokovni izpit iz arhivske dejavnosti;
– obvladati uradni jezik;
– državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec III opravljal v nazivu sve-

tovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II.
Za izbranega kandidata se v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 87/01,
48/03, 101/03) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje
»Tajno«, zato mora k prijavi priložiti pisno
izjavo, da soglaša, da se bo zanj opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Delovno področje:
– vodenje Glavne pisarne;
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje organiziranje in nadziranje
upravljanja z dokumentarnim gradivom
(podlaga 93. in 94. člen Uredbe o upravnem poslovanju).
Zaželena znanja in izkušnje:
– obvladanje Lotus Notes programa in
aplikacije SPIS 4;
– znanje angleškega jezika.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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.
Kandidati, ki nimajo opravljenega strokovnega izpita iz upravnega poslovanja in
strokovnega izpita iz arhivske dejavnosti, ga
morajo opraviti najkasneje v roku enega leta
od razporeditve na delovno mesto.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in
prostor pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za okolje in
prostor, v Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja Glavne pisarne, številka:
»110-25/2007« na naslov: Ministrstvo za
okolje in prostor, Oddelek za kadrovske zadeve, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mop@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in sicer
http://www.mop.gov.si/.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Lea Veider, tel. 01/478-72-48.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za okolje in prostor

Ob-9478/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
višji svetovalec za varstvo okolja in
urejanje prostora ter za javno gospodarsko infrastrukturo v občinski upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba, smer: arhitektura ali gradbeništvo,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe 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 opravljena 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:
– vodenje in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– priprava in sodelovanje pri pripravi občinskih predpisov z delovnega področja,
– priprava programov in razvojnih usmeritev z delovnega področja ter spremljanje in
nadzor nad njihovim izvajanjem ter porabo
proračunskih sredstev,
– priprava lokacijske in druge strokovne podlage k projektnim dokumentacijam in
izvajanje nadzora nad usklajenostjo s planskimi akti občine,
– opravljanje drugih upravnih in strokovnih nalog z delovnega področja.
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

Ob-9332/07
Nadzorni svet družbe M & P d.o.o. Trbovlje, Šuštarjeva 42/a, 1420 Trbovlje, razpisuje delovno mesto:
direktorja (m/ž)
za dobo štirih let z možnostjo ponovnega
imenovanja.
Poleg izpolnjevanja splošnih in zakonskih zahtev, morajo kandidati izpolnjevati še
naslednje zahteve:
– višješolska izobrazba,
– najmanj tri leta delovnih izkušenj na
področju vodenja,
– organizacijske sposobnosti,
– izkušnje na področju zunanjetrgovinskega poslovanja,
– znanje tujega jezika.
Direktor mora biti državljan Republike
Slovenije.
Prijavi morajo kandidati priložiti življenjepis ter dokazila o izpolnjevanju z razpisom določenih pogojev, in sicer: fotokopijo
diplome o pridobljeni izobrazbi, dokazilo o
delovnih izkušnjah in potrdilo, da oseba ni
bila pravnomočno obsojena ali ji je bil izrečen varnostni ukrep skladno določbi 2.
odstavka 255. člena v zvezi z določbo 6.
odstavka 515. člena Zakona o gospodarskih
družbah.
Kandidati morajo prijave na razpis poslati
na sedež družbe s pripisom: »Nadzorni svet
– za razpis«.
Rok za oddajo prijav je 8 dni po objavi.
M & P d.o.o. Trbovlje
Št. 48/07
Ob-9333/07
Svet Osnovne šole Vitka Pavliča Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske

pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda) pošljite v 15 dneh po objavi razpisa
na naslov: Svet zavoda Osnovne šole Vitka
Pavliča Hrastnik, Log 19, 1430 Hrastnik, s
pripisom »Za razpis ravntelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole
Vitka Pavliča Hrastnik
Su 210500/2007
Ob-9334/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 56/02), Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško, objavlja javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec (strokovni
sodelavec).
Naloge na tem delovnem mestu se lahko
opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni svetovalec II in višji
pravosodni svetovalec III.
Pogoji:
– univerzitetni diplomirani pravnik,
– delovne izkušnje: 5 let za naziv višji
pravosodni svetovalec I, 4 leta za naziv višji
pravosodni svetovalec II in 2 leti za naziv
višji pravosodni svetovalec III.
Drugi posebni pogoji in funkcionalna
znanja: opravljen pravniški državni izpit,
poznavanje dela z računalnikom.
Delovno mesto bomo sklenili za nedoločen čas, s polnim delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Organ in kraj opravljanja dela: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še splošne pogoje, ki jih določajo predpisi s področja delovnega prava
in pogoje, ki jih določa drugi odstavek 88.
člena Zakona o javnih uslužbencih.
K prijavi morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere je
razvidna delovna doba,
– izjavo, da za namen tega natečajnega postopka organu, ki objavlja javni natečaj, dovoli pridobitev podatkov, ki jih določa
drugi odstavek 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z
opisom delovnih izkušenj in dokazili o izpolnjevanju pogojev v 8 dneh od dneva objave javnega natečaja na naslov: Okrožno
sodišče v Krškem, Cesta krških žrtev 12,
8270 Krško.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Krškem, tel. 07/488-17-36.
Okrožno sodišče v Krškem
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po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu 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
Občine Bohinj, Triglavska cesta 34, 4264
Bohinjska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec za varstvo okolja in
urejanje prostora ter za javno gospodarsko infrastrukturo« na naslov: Občina Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska
Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi v
Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Ob-9479/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Bohinj objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
občinski redar v občinski upravi Občine Bohinj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– srednja izobrazba družboslovne oziroma tehnične smeri,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– strokovni upravni izpit,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– opravljen preizkus znanja za občinskega redarja,
– opravljen preizkus znanja za vodenje
in določanje v prekrškovnem postopku pred
izdajo plačilnega naloga,
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– ne smejo imeti več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu,
– v zadnjih treh letih ne smejo biti pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
– ne sejo biti pravnomočno kaznovani za
prekršek zoper javni red in mir z elementi
nasilja,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali 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 opravljene strokovne izpite (strokovni
upravni izpit, izpit iz upravnega postopka,
preizkus znanja za vodenje in določanje v
prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga, preizkus znanja za občinskega
redarja). V nasprotnem primeru bo moral
izbrani kandidat strokovne izpite, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih in drugim odstavkom 22. člena
Zakona o občinskem redarstvu, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti v cestnem prometu, po odlokih
občine ter po odloku o neprometnih znakih
in nedovoljenih posegih v prostor,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o
ugotovljenih nepravilnostih,
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih glob na kraju prekrška,
– izdajanje odredb v skladu z odlokom
občine,
– vodenje evidenc in priprava poročil s
področja občinske redarske službe,
– opravljanje drugih nalog s področja občinskega redarstva.
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,

– v evidenci nimajo več kot pet kazenskih točk v cestnem prometu,
– v zadnjih treh letih niso bili pravnomočno obsojeni ali v kazenskem postopku
za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali za kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
– niso pravnomočno kaznovani za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Bohinj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu referent opravljal v nazivu občinski
redar III, z možnostjo napredovanja v naziv
občinski redar II in občinski redar I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v
prostorih Občine Bohinj, Triglavska cesta
34, 4264 Bohinjska Bistrica.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto občinski redar« na naslov: Občina
Bohinj, Triglavska cesta 35, 4264 Bohinjska Bistrica, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: tajnistvo@obcina.bohinj.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Jožica Hribar, na tel. 04/577-01-14.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Bohinj
Ob-9480/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06) in 30. člena Statuta Občine Gorišnica, župan Občine Gorišnica objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
višji referent.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji referent II, višji referent I v
prostorih Občinske uprave Občine Gorišnica, Gorišnica 83a, 2272 Gorišnica.
Delovno razmerje bomo sklenili s polnim
delovnim časom za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim delom.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomske smeri;
– najmanj 3 leta in 6 mesecev delovnih
izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
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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 katerega 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 katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljenega takega dela in
stopnje izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni 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.
Delovno področje:
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv za področje družbenih dejavnosti,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih,
– skrb za pravilno in pravočasno izvajanje obračuna stroškov dela,
– vodenje in organiziranje dela v računovodstvu,
– pripravljanje internih navodil, letnih poročil in priprava podatkov za zaključni račun
proračuna ter premoženjsko bilanco države
in občin,
– priprava gradiv in sodelovanje z nadzornimi institucijami (računsko sodišče, proračunska inšpekcija, notranja kontrola),
– priprava in sodelovanje pri izdelavi in
kasneje pri realizaciji proračuna ter izdelava
navodil povezanih s finančnim poslovanjem
proračunskega porabnika,
– druga dela s področja računovodstva,
družbenih dejavnosti in 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:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Gorišnica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter, da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici v osmih dneh po
objavi natečaja v Uradnem listu RS ter na

– fotokopijo potrdila o opravljenem državnem izpitu iz javne uprave oziroma izjavo, da tega izpita nima opravljenega,
– fotokopijo delovne knjižice iz katere je
razvidna dosežena delovna doba, delovne
izkušnje se dokazujejo skladno z določili
Zakona o javnih uslužbencih,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Trnovska vas pridobitev podatkov iz šeste in sedme alinee
iz uradne evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo
na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne
prepoveduje.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave pod pogojem,
da bodo v primeru izbora na delovno mesto
naveden izpit opravile najkasneje v enem
letu od sklenitve delovnega razmerja. Pogoje, ki dajejo kandidatom/kam prednost pri
izboru, bo natečajna komisija preverjala na
podlagi priloženih dokazil oziroma referenc
in na podlagi razgovora s kandidati/kami.
Natečajna komisija bo z razgovorom
ugotovila komunikacijske veščine kandidata/ke ter upravljalske in vodstvene sposobnosti. Na predlog natečajne komisije bo
kandidata/ko na položaj direktorja občinske
uprave imenoval župan Občine Trnovska
vas za dobo petih let, s polnim delovnim
časom. Delo bo opravljal/a v nazivu višji svetovalec I na sedežu Občinske uprave Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov: Občina Trnovska vas, Trnovska vas
42, 2254 Trnovska vas, z oznako »javni natečaj za položajno delovno mesto direktorja
občinske uprave«.
Informacije dobite na tel. 031/728-010
med 8. in 13. uro.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek
se opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih dokazil izpolnjujejo natečaje pogoje.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki
bodo sodelovali v izbirnem postopku, izdan
sklep v 15. dneh od poteka roka za prijavo
natečaja. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba
o zaposlitvi za mandatno dobo petih let s
polnim delovnim časom.
Občina Trnovska vas

spletni strani Ministrstva za javno upravo
na naslov: Občina Gorišnica, Gorišnica 83a,
2272 Gorišnica, z oznako »javni natečaj –
višji referent«.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.gorisnica@siol.net, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Informacije dobite na tel. 02/743-11-11.
Formalno nepopolne prijave ne bodo
uvrščene v izbirni postopek.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Občina Gorišnica
Št. 032-1/2007-173
Ob-9650/07
V skladu z 58. členom Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2,
131/06) in 30. člena Statuta Občine Trnovska vas (Ur. Vestnik št. 1/99 in njegovih
sprememb), župan Občine Trnovska vas
objavlja javni natečaj za zasedbo položaja
delovnega mesta:
direktor občinske uprave.
Kandidat/ka bo delo opravljal v uradniškem nazivu višji svetovalec I, v prostorih
Občinske uprave Občine Trnovska vas.
Opis dela:
– 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 zahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– priprava splošnih aktov občine,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– priprava pogodb, opravljanje drugih
nalog po pooblastilu in nalogu župana ter
programom dela.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– državni izpit iz javne uprave,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti naslednja dokazila:
– fotokopijo diplome,
– fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije,
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Št. 74/2007
Ob-9652/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list 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:
svetovalec v Službi za pravne, kadrovske in splošne zadeve, v Sekretariatu, v
Ministrstvu za pravosodje.
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Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo,
pravne smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj
oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv svetovalec III;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo, magisterij znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje prostega delovnega
mesta:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu svetovalec III z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Ministrstva za pravosodje, Župančičeva 3,
1000 Ljubljana ali na drugih lokacijah delovanja ministrstva.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni
list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec, številka: »DM 287« 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 RS, 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. 01/369-57-92 (Petra Lešnik).
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 9/07
Ob-9653/07
Svet zavoda Osnovne šole Milke Šobar
– Nataše, Kurirska steza 8, 8340 Črnomelj,
razpisuje delovno mesto,
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja-ZOFVI (Ur. I. RS, št. 16/07,
z dne 23. 2. 2007 – uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat/ka bo imenovan za dobo
5 let.
Začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev, potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah
in kratkim življenjepisom) pošljite v 8 dneh
po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda
OŠ Milke Šobar-Nataše, Kurirska steza 8,
8340 Črnomelj z oznako »Prijava za razpis
za ravnatelja/ice«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Osnovna šola Milke Šobar – Nataše
Črnomelj
Št. 110-39/2007
Ob-9654/07
Na podlagi 56. člena in v skladu s 58.
in 59. členom Zakona o javnih uslužbencih
(Uradni list RS, št. 32/06 – uradno prečiščeno besedilo, 62/06 – skl. US, 131/06 – odl.

US in 11/07 – skl. US) Občina Krško, Cesta
krških žrtev 14, 8270 Krško objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta:
direktor Občinske uprave Občine Krško.
Delovno mesto je uradniško delovno
mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu
sekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na delovno
mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
poslovanja,
– funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi,
– osnove obvladovanja rač. orodij, ki jih
uporablja uprava (Word, Excel, Lotus Notes),
– osnovna raven znanja angleškega ali
nemškega jezika,
– 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 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.
Delovno področje:
– organiziranje, vodenje in usklajevanje
dela občinske uprave,
– skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske
uprave,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih,
– informiranje,
– projekti,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog 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,
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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 upravne postopka,
6. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega poslovanja,
7. izjavo o znanju vodenja v javni up
ravi,
8. izjavo o znanju dela z računalnikom,
9. izjavo o znanju angleškega ali nemškega jezika,
10. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da ima opravljen izpit B kategorije.
– 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,
11. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Krško pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da izbrani kandidat s tem 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 nevede 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 Krško.
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 (Uradni list RS, št. 139/06)
ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »Javni
natečaj direktor občinske uprave – ne odpiraj«, na naslov: Občina Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško, in sicer v roku 8 dni
od dneva objave v Uradnem listu RS ter na
spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski nalog: obcina.krsko@krsko.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 30 dni po opravljeni
izbiri.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tatjana Koštomaj, tel. 07/498-13-31.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki, so
uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Krško
Št. 34-008/07
Ob-9656/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Finančni službi.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,

– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja in izkušnje:
– s področja priprave finančnega na
črta,
– analiz o izvrševanju finančnega na
črta,
– priprava poslovnega poročila o zaključnem računu.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni
bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev, ter da zoper njega ni vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz četrte 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,
– priprava raznih analiz s finančnega področja,
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– sodelovanje pri pripravi finančnega načrta in poročila o izvrševanju finančnega
načrta za MF in organe v sestavi,
– 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 Generalnem sekretariatu v Finančni službi, Prežihova 4, Ljubljana, v nazivu svetovalec III.
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. 1101-30/2007 in navedbo
razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Lazovič na tel. 01/369-63-24 o
delovnem področju razpisanega delovnega
mesta pa g. Korošca na tel. 01/369-63-10.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Št. 34-0008/07
Ob-9657/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za finance objavlja javni
natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec v Sektorju za finančni sistem.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj za visoko strokovno ali 7 mesecev
za univerzitetno izobrazbo.
Drugi posebni pogoji:
– državni izpit iz javne uprave oziroma
ustrezni priznani strokovni izpit (kolikor ga
kandidat ima, sicer ga bo moral izbrani kandidat opraviti v roku enega leta od sklenitve
delovnega razmerja).
Zaželena znanja:
– znanje angleškega jezika na višji
ravni.
Poleg navedenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidat mora izpolnjevati tudi pogoje iz
drugega odstavka 88. člena Zakona o javnih
uslužbencih:
– da je državljan Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave.
Kandidat mora k prijavi z življenjepisom
priložiti naslednje izjave:
– pisno izjavo kandidata o izpolnjevanju
pogojev glede zahtevane stopnje izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
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izobrazbe, datum (dan, mesec in leto) zaključka izobraževanja ter ustanova, na kateri
je bila izobrazba pridobljena,
– pisno izjavo kandidata o vseh dosedanjih zaposlitvah, v kateri kandidat navede
datum sklenitve in datum prekinitve delovnega razmerja pri posameznemu delodajalcu, ter kratko opiše delo, ki ga je opravljal pri
tem delodajalcu,
– pisno izjavo kandidata o opravljenem
državnem izpitu iz javne uprave oziroma o
opravljenem ustreznem priznanem strokovnem izpitu (kolikor ga kandidat ima),
– pisno izjavo kandidata, v kateri izjavlja
da je državljan Republike Slovenije, da ni bil
pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojena na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
ter da zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– soglasje kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje da kadrovska služba Ministrstva za finance pridobi
podatke iz četrte 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 upravnih nalog podobne zahtevnosti,
– 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 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. 1101-29/2007 in navedbo
razpisanega delovnega mesta«.
Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v osmih dneh po opravljeni izbiri. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo
objavljeno na spletnih straneh Ministrstva
za finance.
Za dodatne informacije o izvedbi objave
pokličite ga. Lazovič na tel. 01/369-63-24.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za finance
Ob-9672/07
Na podlagi prvega odstavka 101. člena Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07
– UPB), Notarska zbornica Slovenije na
predlog notarke Ines Bukovič iz Maribora
razpisuje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– eno prosto mesto notarskega pomočnika pri notarki Ines Bukovič iz Maribora.
Za notarskega pomočnika je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje: da
je državljan Republike Slovenije, da je poslovno sposoben in ima splošno zdravstveno zmožnost, da ima v Republiki Sloveniji
pridobljen strokovni naslov univerzitetni diplomirani pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete, da je opravil pravniški državni
izpit in da aktivno obvlada slovenski jezik.
Pisne prijave na razpisano mesto notarskega pomočnika, z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Notarska zbornica Slovenije, Ljubljana,
Tavčarjeva ul. 2, 15 dni po objavi.
Notarska zbornica Slovenije
Št. 01/08
Ob-9684/07
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, 2000 Maribor, objavlja
razpis:
1. za delovno mesto direktor zavoda,
za mandatno dobo 4 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg splošnih pogojev določenih z zakonom mora kandidat/ka
izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene,
ekonomske ali druge družboslovne smeri;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih
mestih;
– da predloži program dela in razvoja
zavoda.
2. za delovno mesto strokovnega direktorja, za mandatno dobo 4 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Poleg splošnih
pogojev določenih z zakonom mora kandidat/ka izpolnjevati še naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba zdravstvene
smeri – zdravnik ali zobozdravnik;
– specializacija iz ene izmed medicinskih
dejavnosti, ki jih opravlja zavod;
– najmanj pet let delovnih izkušenj, od
tega najmanj tri leta na vodstvenih delovnih
mestih;
– da predloži program strokovnega dela
in razvoja dejavnosti zavoda.
Organizacijska, poslovna in upravljavska
znanja se bodo ugotavljala na podlagi pripravljenih programov.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev s kratkim življenjepisom
kandidati/ke pošljejo v Kadrovsko splošno
službo Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica Talcev 9. Zaprto kuverto
s prijavo je potrebno opremiti z napisom:
»za razpisno komisijo – ne odpiraj« in nazivom delovnega mesta na katerega se kandidat/ka prijavlja.
Rok za prijavo je 15 dni po objavi razpisa.
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca
Maribor
Št. 1102-21/2007/03
Ob-9686/07
Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta:
svetovalec v Službi za finančno poslovanje.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec III, svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:

– najmanj visoka strokovna izobrazba
ekonomske smeri,
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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 katerega oseba kandidira, pri čemer se
upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– izvajanje nalog po posameznih področjih finančnega poslovanja;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
v zvezi s pripravo proračunov in zaključnih
računov;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih 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.
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 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;
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Statističnemu uradu Republike Slovenije pridobitev podatkov iz 4.
točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje kratek
življenjepis ter da kandidat v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec opravljal v nazivu sveto-
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valec III, z možnostjo napredovanja v naziv
svetovalec II in svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom in štirimesečnim poskusnim delom.
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
svetovalec, številka: »1102-21/2007«, na
naslov: Statistični urad Republike Slovenije, Vožarski pot 12, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in 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.
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 Janica Žužek, tel. 01/241-11-16.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske.
Statistični urad Republike Slovenije

Št. 1100-8/2007/2
Ob-9689/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
šport v Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo ali magisterijem;
– 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.
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 šolstvo in
šport 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 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.

Št. 105
Ob-9687/07
V skladu z 58. in 82. členom Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB2, 131/06) župan Občine Ormož objavlja javni natečaj za zasedbo položaja delovnega mesta:
tajnik občine.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na uradniškem delovnem mestu na položaju. Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas,
s polnim delovnim časom za obdobje 5 let.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Občinske uprave Občine Ormož.
Opis dela:
– vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje dela v občinski upravi,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– vodenje in odločanje v upravnih postopkih na prvi stopnji, oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– zagotavljanje razvoja organizacije,
– druge naloge po odredbi predstojnika.
Splošni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,

– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti, in da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Posebni pogoji za zasedbo delovnega
mesta:
– univerzitetna pravna izobrazba,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj.
K prijavi z življenjepisom in opisom dosedanjih delovnih izkušenj morajo kandidati/ke
priložiti še:
– 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,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ima opravljen državni izpit iz javne uprave,
– izjavo kandidata da ima opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ko ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Ormož pridobitev
podatkov iz šeste in sedme alinee iz uradne
evidence, pridobitev ostalih podatkov iz uradnih evidenc, ki se nanašajo na izpolnjevanje natečajnih pogojev pa ne prepoveduje.
Skladno z 89. členom ZJU se na javni
natečaj lahko prijavijo tudi osebe, ki nimajo
opravljenega državnega izpita iz javne uprave, pod pogojem, da bodo v primeru izbire
na razpisano delovno mesto, navedeni izpit
opravili najkasneje v roku enega leta od
sklenitve delovnega razmerja.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se
zahteva ista stopnja strokovne izobrazbe,
vključno s pripravništvom v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali drugem delodajalcu.
Kod delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je
delovno mesto, za katero se oseba prijavlja,
pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Pisne prijave z izjavami o izpolnjevanju
pogojev in življenjepisom pošljejo kandidati
v osmih dneh po objavi natečaja na naslov:
Občina Ormož, Ptujska c. 6, 2270 Ormož z
oznako »javni natečaj za položajno delovno
mesto Tajnika občine«.
Informacije dobite na tel. 02/741-53-11
(Mateja Serec).
Formalno nepopolne prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek. Izbirni postopek se
opravi s kandidati, ki na podlagi predloženih
dokazil izpolnjujejo natečajne pogoje.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
Občina Ormož
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Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem mestu uradnika na položaju, in sicer,
najmanj 3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem
področju v javnem ali zasebnem sektorju
in najmanj 3 leta izkušenj na vodstvenih
delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju enake ali podobne stopnje zahtevnosti
oziroma 5 let izkušenj na drugih vodstvenih
delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z
ustreznimi referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev;
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
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«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja Direktorata za šport v Ministrstvu za šolstvo in šport.
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 38.
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.
Generalni direktor Direktorata za šport v
Ministrstvu za šolstvo in šport 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”,
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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, Dušan
Pečnik, Sindikat carinikov Slovenije, Šmartinska 152a, Ljubljana, tel. 01/297-20-00.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 1100-59/2006/2
Ob-9691/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za šolstvo in šport, Kotnikova 38,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
glavnega inšpektorja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport v
Ministrstvu za šolstvo in šport.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo družboslovne,
naravoslovne ali tehnične smeri;
– najmanj deset let pedagoških delovnih
izkušenj v vzgoji in izobraževanju;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
za inšpektorja;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.

Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za šolstvo in
šport pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu za inšpektorja,
6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
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.
Kandidat, ki nima opravljenega strokovnega izpita za inšpektorja, ga mora opraviti
najkasneje v enem letu od imenovanja.
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 upravohttp://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
10 let delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju (3. člen Zakona o šolski inšpekciji, Ur. l. RS, št. 114/05
– uradno prečiščeno besedilo) 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,
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– 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 »Strogo tajno«.
Ob prijavi mora kandidat predložiti pisno
vizijo vodenja Inšpektorata Republike Slovenije za šolstvo in šport v Ministrstvu za
šolstvo in šport.
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 inšpektor – svetnik na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 38.
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.
Glavni inšpektor Inšpektorata Republike
Slovenije za šolstvo in šport v Ministrstvu za
šolstvo in šport 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. Božo Predalič,
Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 20, Ljubljana, tel. št.
01/478-11-02.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju na
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri

stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen državni izpit iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka.
V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat državni izpit iz javne uprave, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja,
izpit iz upravnega postopka pa najkasneje v
roku šestih mesecev od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovne izkušnje se dokazujejo skladno
z določili Zakona o javnih uslužbencih. Od
kandidata se pričakuje, da ima organizacijske, vodstvene in komunikacijske sposobnosti, sposobnosti timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidira, in
poznavanje upravnega poslovanja.
Delovno področje:
– vodenje občinske uprave,
– vodenje projektnih skupin,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja med sodelavci in sodelovanja z drugimi organi,
– zagotavljanje oziroma neposredna
pomoč pri zagotavljanju razvoja občinske
uprave,
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave,
– stiki z javnostmi,
– koordiniranje in usklajevanje dela z zaposlenimi,
– vodenje področja za splošne zadeve,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje o zahtevnejših
upravnih postopkih,
– samostojno oblikovanje ključnih sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– sodelovanje pri pripravi in izvrševanju
proračuna,
– izvajanje najzahtevnejših nalog na področju javnega naročanja,
– odgovarja za zakonitost in pravilnost
delovanja uprave,
– druge najzahtevnejše naloge.
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,
– izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
– izjavo o opravljenem strokovnem izpitu
iz upravnega postopka,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, 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 Radenci pridobitev podatkov iz uradne evidence.
Kandidat mora k prijavi z dokazili priložiti
tudi življenjepis. V prijavi lahko poleg formalne izobrazbe navede tudi druga znanja
in veščine, ki jih je pridobil.

pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za šolstvo in šport
Št. 95-107/2007
Ob-9709/07
Direktor zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota na podlagi Statuta javnega zdravstvenega zavoda Splošna bolnišnica Murska Sobota razpisuje prosto delovno mesto
pomočnik/ca direktorja za poslovne
zadeve.
Kandidat-ka mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
pravne smeri,
– 5 let delovnih izkušenj,
– sposobnost strokovnega in organizacijskega vodenja,
– da predloži program dela in poslovno
vizijo razvoja zavoda.
Pogodba o zaposlitvi bo sklenjena z izbranim kandidatom-ko za mandatno dobo
štirih let.
Prijavo z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj kandidati oziroma kandidatke pošljejo v roku 8 dni po tej objavi na
naslov: Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ul. dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, p. 9000 Murska
Sobota, s pripisom: »Za razpis za delovno
mesto pomočnik/ca direktorja za poslovne
zadeve«.
Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru
v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega
kandidata.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Št. 49/07
Ob-9710/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – ZJUUPB2) (Ur. l. RS, št. 9/07) objavlja Občina
Radenci javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta na položaju:
direktor občinske uprave.
Gre za uradniško delovno mesto na položaju. Delovno razmerje bomo sklenili za
določenčas s polnim delovnim časom za
obdobje petih let.
Izbrani kandidat bo naloge opravljal na
lokaciji Občine Radenci, Radgonska cesta
9, 9252 Radenci.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetna izobrazba pravne ali ekonomske smeri ali visoka strokovna
izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem,
– najmanj 6 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 da ni bil obsojen na pogojno kazen zapora v trajanju
več kot 6 mesecev,
– zoper njih ni bila 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 stropnji 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
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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: »javni
natečaj za prosto uradniško mesto – direktor občinske uprave«, na naslov: Občina
Radenci, Radgonska cesta 9, 9252 Radenci, in sicer v roku 15 dni po objavi tega
javnega natečaja v Uradnem listu Republike Slovenije, na spletni strani Občine
Radenci (http://www.radenci.si/ Informacije
za občane/ Vloge in razpisi) ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika poslana na elektronski naslov: obcina@radenci.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 30 dneh po opravljeni izbiri. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite
na tel. 02/566-96-11.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo za moške in
ženske.
Občina Radenci
Št. 103-26/2007-7
Ob-9724/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2,
21/06, 23/06, 62/06, 68/06, 131/06 in
11/07) in sklepa Uradniškega sveta, številka 0131-10/2007/3, z dne 22. 3. 2007, Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, Ljubljana
objavlja javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za
zdravje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem družboslovne ali naravoslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– znanje vodenja in upravljanja v javni
upravi;
– 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.
Uradnik bo opravljal naloge generalnega
direktorja, in sicer:
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– vodenje direktorata, načrtovanje, organiziranje, usmerjanje in nadzorovanje dela v
direktoratu;
– 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 drugi stopnji;
– 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 Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence;
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v
skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 50/06 - UPB2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani kandidat predlagan
v imenovanje na položaj (Uredba o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih, Ur.
l. RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj
enega tujega jezika z ustreznim dokazilom
oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali
kako drugače, kar pojasnijo v razgovoru s
posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj
enega tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali
izjemoma drug tuji jezik, ki se uporablja v
državah EU in drugih razvitejših državah
sveta.

Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,
– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
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 - UPB2) 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, Štefanova 5.
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.
Generalni direktor Direktorata za zdravstveno ekonomiko v Ministrstvu za zdravje
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. Prav tako bo najkasneje v
šestih mesecih od imenovanja na položaj
dolžan opraviti strokovni izpit iz upravnega
postopka.
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, doc.dr. Božo
Grafenauer, Pravna fakulteta Univerze v
Mariboru, Mladinska ulica 9, Maribor, tel.
02/250-42-38.
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.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 83/07
Ob-9740/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, objavlja na
podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
inšpektor v Območni enoti Maribor.
Javni natečaj v okviru državne uprave za
prosto uradniško delovno mesto Inšpektor v
območni enoti Maribor v Ministrstvu za gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike
Slovenije.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih inšpektor III, II in I.
Kandidat bo sklenil delovno razmerje s
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in 6-mesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal v Tržnem inšpektoratu RS, Območna enota Maribor, Partizanska 47, 2000 Maribor, oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Pogoji za zasedbo:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega
izpita za inšpektorja, morajo izpita opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
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.
Prednost bodo imeli kandidati s strojno
oziroma elektrotehnično smerjo izobrazbe
ter z aktivnim znanjem angleškega jezika.
Delovno področje:
– opravljanje inšpekcijskega nadzor
stva;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških;
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja;

– samostojno oblikovanje poročil o posameznih inšpekcijskih zadevah;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa;
– sodelovanje v projektnih skupinah za
nadzor;
– nudenje pravne in strokovne pomoči;
– izvajanje nalog in ravnanje z osnovnimi sredstvi v skladu s predpisi in internimi
navodili.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe (vrsta izobrazbe, stopnja izobrazbe, datum pridobitve izobrazbe
in visokošolski zavod, v katerem je pridobil
izobrazbo),
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidna dolžina delovnih izkušenj,
3. izjavo o opravljenih strokovnih izpitih,
4. izjavo da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev; zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
5. izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za
zasedbo delovnega mesta.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za
namen tega natečajnega postopka dovoljuje
Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije
pridobitev navedenih podatkov iz centralne
kadrovske evidence oziroma iz kadrovske
evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom najkasneje v 8
dneh od objave na naslov: Tržni inšpektorat
Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečajinšpektor v Marboru, št. 100-54/2007. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.tirs@gov.si, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v 60 dneh po objavi. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja dobite na tel. 01/28-08-749 (Katja
Kosec).
Ministrstvo za gospodarstvo,
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Št. 83/07
Ob-9741/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, objavlja na
podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06) javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
inšpektor v Območni enoti Ljubljana.
Javni natečaj v okviru državne uprave za
prosto uradniško delovno mesto Inšpektor
v območni enoti Ljubljana v Ministrstvu za
gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije.
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Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih inšpektor III, II in I.
Kandidat bo sklenil delovno razmerje s
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in 6- mesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal v Tržnem inšpektoratu RS, Območna enota Ljubljana, Vilharjeva 33, 1000
Ljubljana, oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Pogoji za zasedbo:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– 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 6 mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega
izpita za inšpektorja, morajo izpita opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv.
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.
Prednost bodo imeli kandidati s strojno
oziroma elektrotehnično smerjo izobrazbe
ter z aktivnim znanjem angleškega jezika.
Delovno področje:
– opravljanje inšpekcijskega nadzor
stva;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških;
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja;
– samostojno oblikovanje poročil o posameznih inšpekcijskih zadevah;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa;
– sodelovanje v projektnih skupinah za
nadzor;
– nudenje pravne in strokovne pomoči;
– izvajanje nalog in ravnanje z osnovnimi sredstvi v skladu s predpisi in internimi
navodili.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe (vrsta izobrazbe, stopnja izobrazbe, datum pridobitve izobrazbe
in visokošolski zavod, v katerem je pridobil
izobrazbo),
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidna dolžina delovnih izkušenj,
3. Izjavo o opravljenih strokovnih izpitih,
4. Izjavo da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
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šest mesecev; zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
5. Izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za
zasedbo delovnega mesta.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj
navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da
za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Tržnemu inšpektoratu Republike
Slovenije pridobitev navedenih podatkov
iz centralne kadrovske evidence oziroma
iz kadrovske evidence organa, v katerem
opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave s kratkim življenjepisom najkasneje v 8
dneh od objave na naslov: Tržni inšpektorat
Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečajinšpektor v Ljubljani, št. 100-46/2007. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.tirs@gov.si, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v 60 dneh po objavi. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja dobite na tel. 01/28-08-749 (Katja
Kosec).
Ministrstvo za gospodarstvo,
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Št. 114/07
Ob-9742/07
Ministrstvo za gospodarstvo, Tržni inšpektorat Republike Slovenije na podlagi
58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur.
l. RS, št. 32/06) objavlja javni natečaj za
prosto uradniško delovno mesto:
inšpektor v Območni enoti Nova Gorica.
Javni natečaj v okviru državne uprave za
prosto uradniško delovno mesto Inšpektor v
območni enoti Nova Gorica v Ministrstvu za
gospodarstvo, Tržnem inšpektoratu Republike Slovenije.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivih inšpektor III, II in I.
Kandidat bo sklenil delovno razmerje s
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije
za nedoločen čas s polnim delovnim časom
in 6- mesečnim poskusnim delom. Delo bo
opravljal v Tržnem inšpektoratu RS, Območna enota Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja
1, 5000 Nova Gorica, oziroma v njegovih
uradnih prostorih.
Pogoji za zasedbo:
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje uradnega jezika,
– najmanj visoka strokovna izobrazba
družboslovne ali naravoslovne smeri,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave,
– strokovni izpit za inšpektorja,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot 6 mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave ter strokovnega
izpita za inšpektorja, morajo izpita opraviti v
roku enega leta od imenovanja v naziv oziroma od sklenitve delovnega razmerja.
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.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z
aktivnim znanjem angleškega jezika.
Delovno področje:
– opravljanje inšpekcijskega nadzor
stva;
– vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem
nadzoru, zakonom o splošnem upravnem
postopku in drugimi predpisi;
– izvajanje ukrepov v skladu z zakonom
o prekrških;
– vlaganje kazenskih ovadb za kazniva
dejanja;
– samostojno oblikovanje poročil o posameznih inšpekcijskih zadevah;
– vodenje predpisanih in internih evidenc
s področja nadzora inšpekcijskega organa;
– sodelovanje v projektnih skupinah za
nadzor;
– nudenje pravne in strokovne pomoči;
– izvajanje nalog in ravnanje z osnovnimi sredstvi v skladu s predpisi in internimi
navodili.
Inšpekcijski nadzor bo pretežno usmerjen v delu na tehničnem področju nadzora.
Prijava mora vsebovati:
1. Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe (navesti mora pridobljeno izobrazbo, stopnjo izobrazbe, datum
pridobitve izobrazbe in visokošolski zavod,
v katerem je pridobil izobrazbo),
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidna dolžina delovnih izkušenj,
3. Izjavo o opravljenih strokovnih izpitih,
4. Izjavo da je državljan Republike Slovenije, da ni bil pravnomočno obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev; zoper kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti,
5. Izjavo, da izpolnjuje druge pogoje za
zasedbo delovnega mesta.
Kandidat lahko k svoji prijavi priloži dokazila, ki dokazujejo izpolnjevanje zgoraj navedenih pogojev, ali pa poda izjavo, da za
namen tega natečajnega postopka dovoljuje
Tržnemu inšpektoratu Republike Slovenije
pridobitev navedenih podatkov iz centralne
kadrovske evidence oziroma iz kadrovske
evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis, ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidate vabimo, da pošljejo najkasneje v 8 dneh od objave pisne prijave s kratkim
življenjepisom na naslov: Tržni inšpektorat
Republike Slovenije, Parmova 33, Ljubljana,
v zaprti ovojnici z označbo »za javni natečajinšpektor v Novi Gorici, št. 100-44/2007. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.tirs@gov.si, pri čemer veljavnost ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izboru pisno obveščeni
najkasneje v 60 dneh po objavi. Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi oziroma aneks k pogodbi o zaposlitvi.
Dodatne informacije o izvedbi internega
natečaja dobite na tel. 01/28-08-749 (Katja
Kosec).
Ministrstvo za gospodarstvo,
Tržni inšpektorat Republike Slovenije
Št. 7/2007
Ob-9743/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Občina Apače objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta na položaju:
direktor občinske uprave v občinski
upravi Občine Apače.
Rok za prijavo: 8 dni.
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– najmanj šest let delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega 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,
– imeti morajo opravljen strokovni izpit
iz upravnega postopka in državni izpit iz
javne uprave,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno organiziranje in vodenje
občinske uprave,
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– vodenje najzahtevnejših in ključnih
projektov po sklepu župana in nadzorovanje
opravljanja dela v občinski upravi,
– samostojno priprava zahtevnih analiz,
razvojnih projektov in oblikovanje ključnih
sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših
gradiv,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji in sodelovanje v upravnih postopkih na drugi stopnji,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– nudenje strokovne pomoči županu in
druge najzahtevnejše naloge.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije, 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, in da 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 Apače 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 opravljal na uradniškem delovnem mestu na položaju direktor občinske uprave.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas s polnim
delovnim časom za dobo petih let. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine Apače, Apače 42b, 9253 Apače.
Formalno nepopolne in nepravočasno 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 uradniško delovno mesto
direktor občinske uprave« na naslov: Občina Apače, Apače 42b, 9253 Apače, 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.apace@siol.net,
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 dobite vsak delovni dan na tel.
02/569-10-55.
Občina Apače
Št. 7/2007
Ob-9744/07
Na podlagi 23. člena ZDR (Ur. l. RS,
št. 42/02) Občina Apače razspisuje prosto
delovno mesto:
računovodja.
Rok za prijavo: 8 dni.
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:

– najmanj višja strokovna izobrazba ekonomska, komercialna smer,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom – urejevalnik besedil-zahtevno,
delo s preglednicami – zahtevno, poznavanje osnov računalništva.
Delovno področje: knjiženje oziroma
analitično evidentiranje prihodkov in odhodkov na osnovi predložene dokumentacije,
obračun plač zaposlenim, sestava finančnih
dokumentov občine ter ostala finančno računovodska opravila.
Prijava mora vsebovati: kratek življenjepis, 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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas 1 leta s polnim delovnim časom.
Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
razpis za prosto delovno mesto računovodja« na naslov: Občina Apače, Apače 42b,
9253 Apače, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.apace@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
02/569-10-55.
Občina Apače
Št. 7/2007
Ob-9745/07
Na podlagi 23. člena ZDR (Ur. l. RS, št.
42/02) Občina Apače razpisuje prosto delovno mesto:
administrator.
Rok za prijavo: 8 dni.
Kandidati (m/ž), ki se bodo prijavili na
prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– najmanj srednja izobrazba,
– najmanj šest mesecev delovnih izkušenj,
– znanje enega svetovnega jezika,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom – urejevalnik besedil-zahtevno,
delo s preglednicami – zahtevno, poznavanje osnov računalništva.
Delovno področje: izvajanje tajniških nalog, vodenje evidenc, priprava in organiziranje sestankov, druge naloge po nalogu.
Prijava mora vsebovati: kratek življenjepis, 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.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Poskusno delo traja 6 mesecev.
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Formalno nepopolne in nepravočasno
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
razpis za prosto delovno mesto administrator« na naslov: Občina Apače, Apače 42b,
9253 Apače, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.apace@siol.net, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 30 dni po objavi.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite vsak delovni dan na tel.
02/569-10-55.
Občina Apače
Su 010111/2007
Ob-9751/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 UPB-2, s
spremembami) Okrajno sodišče v Kranju,
Zoisova 2, 4000 Kranj, objavlja javni natečaj
za eno prosto uradniško delovno mesto:
višji pravosodni svetovalec III – strokovni sodelavec, (1 prosto delovno mesto
za nedoločen čas).
Poleg splošnih pogojev določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) morajo kandidati, ki se bodo prijavili
na prosta delovna mesta, izpolnjevati še
naslednje pogoje:
1. Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri z
opravljenim pravniškim državnim izpitom,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje svetovnega tujega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se 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 pravniški državni izpit.
2. Okvirna vsebina del in nalog na delovnem mestu strokovnega sodelavca je:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitve odločitev,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav,
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– priprava osnutkov sodnih odločb,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju in materialnimi
predpisi,
– sprejem, odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
področnimi predpisi,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednice sodišča in sodnikov.
3. Prijava za razpisano delovno mesto
strokovnega sodelavca mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega
je razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika in o
znanju svetovnega jezika,
4. izjavo o opravljenem pravniškem
državnem izpitu,
5. izjavo kandidata, da:
– da je državljan RS,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
6. izjavo, da za namen tega javnega
postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v
Kranju za pridobitev podatkov iz 5. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu strokovni sodelavec opravljala v nazivu višji pravosodni svetovalec III. Z izbranim
kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje
za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrajnega sodišča v Kranju, Zoisova 2,
4000 Kranj.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec, št. Su 010111/2007-Okrajno« na naslov: Okrožno sodišče v Kranju,
Urad predsednika, Zoisova 2, 4000 Kranj,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo obveščeni o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno tudi
na spletnih straneh Okrajnega sodišča v
Kranju: http://www.sodisce.si/okrakr/.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja in informacije o delovnem področju
daje Renata Kušar, tel. 04/271-12-07.
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V besedilu objave so uporabljeni izrazi,
napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Okrajno sodišče v Kranju
Ob-9761/07
Na podlagi 13. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda SNG Opera in balet
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 56/03) in sklepa
Sveta javnega zavoda SNG Opera in balet
Ljubljana o potrebnosti pomočnikov ravnatelja z dne 16. 2. 2007, ravnatelj SNG Opera
in balet Ljubljana objavlja javni razpis za zasedbo delovnih mest pomočnika ravnatelja
v SNG Opera in balet Ljubljana:
1. Pomočnik/pomočnica ravnatelja za
vodenje umetniško strokovnega dela za
področje baleta.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba oziroma najvišja stopnja izobrazbe plesne smeri,
– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– poznavanje področja plesne umetnosti,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (višja raven),
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (osnovno znanje),
– sposobnost za organiziranje in vodenje
baletnega ansambla.
Kandidat/kandidatka za delovno mesto
pomočnik/pomočnica ravnatelja mora ob
prijavi na razpis predložiti:
– vizijo dela zavoda za področje svojega
dela za obdobje trajanja mandata,
– dokazilo o izobrazbi – fotokopija diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice,
– dokazilo o aktivnem oziroma višjem
znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s
certifikatom oziroma z dokazilom o uspešno
opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem univerzitetnem študiju oziroma
dokazilom, da se je šolal v tujem jeziku,
– dokazilo o osnovnem znanju tujega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o jezikovnem
izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih ali z dokazilom
o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz katerega je razvidno, da je bil kot predmet tuj jezik (fotokopija
spričevala).
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za določen čas s
polnim delovnim časom za čas trajanja mandata ravnatelja in se lahko ponovi.
Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev ter kratkim življenjepisom v
roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: SNG Opera in
balet Ljubljana, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis – pomočnik/pomočnica ravnatelja«. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata/
kandidatke.
2. Pomočnik/pomočnica ravnatelja za
vodenje pravnih, upravnih in splošnih zadev, za vodenje tehničnih služb, investicij in investicijskega vzdrževanja.
Pogoji za zasedbo delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba ekonomske,
pravne, tehnične oziroma upravne smeri ali
visoka strokovna izobrazba s specializacijo
oziroma magisterijem,

– najmanj pet let delovnih izkušenj,
– aktivno znanje slovenskega jezika,
– aktivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (višja raven),
– pasivno znanje najmanj enega svetovnega jezika (osnovno znanje),
– sposobnost za organiziranje in vode
nje.
Kandidat/kandidatka za delovno mesto
pomočnik/pomočnica ravnatelja mora ob
prijavi na razpis predložiti:
– vizijo dela zavoda za področje svojega
dela za obdobje trajanja mandata,
– dokazilo o izobrazbi – fotokopijo diplome,
– dokazilo o delovnih izkušnjah – kopijo
delovne knjižice,
– dokazilo o aktivnem oziroma višjem
znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s
certifikatom oziroma z dokazilom o uspešno
opravljenem izpitu iz tujega jezika na dodiplomskem študiju oziroma dokazilom, da se
je šolal v tujem jeziku,
– dokazilo o osnovnem znanju svetovnega jezika, ki se izkazuje s potrdilom o
jezikovnem izobraževanju pri ustrezni izobraževalni instituciji (šola tujega jezika), s
potrdili o udeležbi na strokovnih srečanjih
ali z dokazilom o uspešno zaključenem srednješolskem izobraževanju – V. stopnja, iz
katerega je razvidno, da je bil kot predmet
tuj jezik (fotokopija spričevala).
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za določen čas s
polnim delovnim časom za čas trajanja mandata ravnatelja in se lahko ponovi.
Kandidate/kandidatke vabimo, da pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju navedenih pogojev ter kratkim življenjepisom v
roku 8 dni od dneva objave javnega razpisa
v zaprti ovojnici na naslov: SNG Opera in
balet Ljubljana, Cankarjeva 11, 1000 Ljubljana, s pripisom »Razpis-pomočnik/pomočnica ravnatelja«. Obravnavali bomo samo
pravočasne in popolne vloge.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni od izbire kandidata/kandidatke.
SNG Opera in balet Ljubljana
Št. 38/07
Ob-9762/07
Svet zavoda OŠ Fara, Fara 3, 1336 Vas,
razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno
z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS,
št. 98/05 – uradno prečiščeno besedilo in
129/06).
Kandidati morajo imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat-ka bo imenovan-a za
dobo 5 let.
Predvideni začetek dela bo dne 16. 7.
2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja
zavoda) o dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratkim življenjepisom pošljite v 10 dneh po
objavi razpisa na naslov: Svet zavoda OŠ
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Fara, Fara 3, 1336 Vas, z oznako »Prijava
za razpis za ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o imenovanju prejeli v zakonitem roku.
Svet zavoda OŠ Fara

višji svetovalec za finance.
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta višji
svetovalec za finance.
Delo se bo opravljalo na sedežu Občine
Šoštanj, Trg svobode 12, Šoštanj.
Gre za uradniško delovno mesto v drugem kariernem razredu, ki se bo opravljalo
v nazivu višji svetovalec I in II.
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s polnim delovnim časom.
Zahtevani pogoji za zasedbo tega delovnega mesta:
– splošni pogoji (88. člen Zakona o javnih uslužbencih: državljanstvo RS, nekaznovanost, da se zoper njega ne vodi kazenski
postopek),
– visoka strokovna izobrazba ekonomske smeri (VII. stopnja izobrazbe po strem,
naziv diplomiran ekonomist),
– 5 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (lahko se
opravi naknadno v enem letu od dneva sklenitve pogodbe o zaposlitvi),
– opravljen preizkus znanja iz varstva
pri delu in varstva pred požarom (lahko se
opravi naknadno v šestih meseci od dneva
sklenitve pogodbe o zaposlitvi).
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe. Za delovne izkušnje se štejejo
tudi delovne izkušnje, ki jih je javni uslužbenec pridobil z opravljanjem del na delovnem
mestu, za katero se zahteva za eno stopnjo
nižja izobrazba, razen pripravništva v eno
stopnjo nižji izobrazbi.
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:
– vodenje področja za finance,
– sodelovanje z drugimi organi,
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv z
delovnega področja,
– samostojno opravljanje zahtevnejših
nalog s finančnega področja,
– vodenje in organiziranje dela v računovodstvu,
– priprava proračuna občine, poročil, zaključnega računa proračuna, premoženjske
bilance občine,
– organiziranje dela za vodenje analitične evidence osnovnih sredstev, drobnega
inventarja,
– pripravljanje in sodelovanje pri izdelavi
vseh navodil, povezanih s finančnim poslovanjem občine,
– koordiniranje med nadzorniki porabe
proračunskih sredstev in Občino Šoštanj ter
sodelovanje pri pripravi ustreznih pojasnil
odmikov, kadar je to potrebno,
– izdelovanje vseh likvidnostnih načrtov
in spremljanje realizacije oziroma odstopanj
realiziranega od načrtovanega,

Št. 24/2007
Ob-9763/07
Svet zavoda Osnovne šole Benedikt,
Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, razpisuje
delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje po 53. členu Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Ur. l. RS, št. 98/05 – uradno
prečiščeno besedilo in 129/06).
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti
za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora
v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo
o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja
zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda) pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovne šole
Benedikt, Šolska ulica 2, 2234 Benedikt, s
pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Svet zavoda Osnovne šole Benedikt
Št. 1714-07-448020/45
Ob-9766/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija,
Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
vodja sektorja v Generalni policijski
upravi, Uradu za logistiko, sektorju za
finančne zadeve.
Naloge na navedenem delovnem mestu
se opravljajo v nazivu: policijski svetnik.
Zahtevani pogoji:
– najmanj univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo/magi
sterijem družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– državni izpit iz javne uprave (kolikor
izbrani delavec izpita nima, ga mora opraviti
v zakonsko določenem roku),
– izpit za izvajanje policijskih pooblastil
ali šola za policiste (kolikor izbrani delavec
izpita nima, ga mora opraviti v zakonsko
določenem roku),
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– poskusno delo 6 mesecev.
Poleg tega morajo kandidati izpolnjevati
še pogoje, določene v 86., 87. in 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06 – UPB2) ter 67. in 67.a členu Zakona
o policiji (Ur. l. RS, št. 107/06 – UPB6).
Okvirna vsebina dela:
– načrtovanje, organiziranje, vodenje in
kontroliranje dela sektorja,
– opravljanje najzahtevnejših nalog z delovnega področja sektorja,
– pripravljanje informacij, poročil in analiz ter predlaganje ukrepov,
– izvajanje nalog v skladu s 3. členom
Zakona o policiji,

– opravljanje drugih nalog s svojega delovnega področja, ki jih naroči nadrejeni.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogojev
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidno smer 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, da izpolnjuje druge pogoje za zasedbo delovnega mesta;
4. pisno izjavo, da:
– je državljan izključno Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki
Sloveniji,
– 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 6 mesecev,
– zoper njega ni vložena pravnomočna
obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– ni uveljavil ugovora vesti vojaški dolžnosti (samo za moške);
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje MNZ – Policiji pridobitev
zgoraj navedenih podatkov iz uradnih evidenc oziroma iz kadrovske evidence organa, v katerem opravlja delo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis z navedbo poteka delovne
kariere ter drugih znanj in veščin, ki jih je
kandidat pridobil.
Če izbrani kandidat še nima dovoljenja
za dostop do tajnih podatkov, bo pred sklenitvijo delovnega razmerja v MNZ – Policiji
opravil osnovno usposabljanje za pridobitev
dovoljenja za dostop do tajnih podatkov.
Izbrani kandidat bo sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim
časom. Delo se opravlja v Ljubljani.
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.
Izbirni postopek se bo izvajal v več fazah
z izločanjem kandidatov na podlagi pregleda
vlog in razgovorov s kandidati.
Kandidate vabimo, da v 10 dneh od objave pošljejo pisno prijavo v zaprti ovojnici
na naslov: MNZ – Policija, Urad za organizacijo in kadre, 1501 Ljubljana, z označbo:
»za javni natečaj – št. 1100-65/2007«. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
uok@policija.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidate bodo o izbiri pisno obvestili
najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletnih straneh Policije:
www.policija.si.
Informacije o razpisanem delovnem mestu: Jožica Mihelčič, tel. 01/428-45-60.
Dodatne informacije o izvedbi javnega natečaja: Vedrana Kosec, tel. 01/428-43-10.
Opomba: Uporabljeni izrazi, zapisani
v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot
nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve – Policija
Ob-9776/07
Občina Šoštanj objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega delovnega mesta:
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– pripravljanje predlogov potrebnih prerazporeditev med proračunskimi postavkami
in znotraj njih ter pisno utemeljevanje,
– izvajanje nalog v zvezi s pripravo in obračunom plač in drugih stroškov dela,
– izvajanje nalog s področja javnih naročil z delovnega področja,
– sodelovanje pri pripravi in izvrševanju
proračuna ter spremljanje porabe sredstev,
– odgovarjanje za zakonitost in pravilnost postopkov z delovnega področja.
Prijava kandidata mora vsebovati:
1. Izjavo, o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. Opis delovnih izkušenj iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. Izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen za
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. Izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave (kolikor ga je kandidat že
opravil),
5. Izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Šoštanj pridobitev
podatkov iz 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati,
ki imajo izkušnje pri opravljanju zahtevnejših del na področju financ v lokalni samoupravi.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec 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
Občine Šoštanj.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (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 zasedbo prostega uradniškega
delovnega mesta višji svetovalec za finance« na naslov: Občina Šoštanj, Trg svobode
2, 3325 Šoštanj, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
obcina@sostanj.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Suzana Koželjnik.
Občina Šoštanj
Št. 53/2007
Ob-9882/07
Svet Osnovne šole Ljubo Šercer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, razpisuje
delovno mesto
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ravnatelja.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske
pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja - ZOFVI (Ur. l. RS, št. 16/07
– uradno prečiščeno besedilo).
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati pogoje za učitelja (specialno
pedagoška izobrazba za duševno prizadete
otroke) ali svetovalnega delavca v zavodu
in imeti vodstvene, organizacijske in druge
sposobnosti za uspešno vodenje zavoda.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo
5 let.
Predvideni začetek dela bo 1. 9. 2007
skladno s sklepom o imenovanju oziroma
skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, dosedanjih delovnih izkušnjah, potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno
nedotakljivost in program vodenja zavoda
pošljite najkasneje v 8 dneh po objavi razpisa na naslov: Svet OŠ Ljubo Šercer Kočevje, Reška cesta 6, 1330 Kočevje, s pripisom
»Za razpis ravnatelja«.
Kandidati bodo pisno obvestilo o izbiri
prejeli v zakonitem roku.
Svet Osnovne šole Ljubo Šercer
Kočevje
Št. 110-31/2007
Ob-9895/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05, 68/06, 7/07 in 8/07), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Ptuju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZN).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),

– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-53/2007
Ob-9896/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05, 68/06, 7/07 in 8/07), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem na Bledu.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZN).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
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predhodne listine, iz katerih bo razvidno,
da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Št. 110-82/2007
Ob-9897/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05, 68/06, 7/07 in 8/07), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Šenčurju.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZN).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer
morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni
podatki, v primeru neskladja med dejanskim
in zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse
predhodne listine, iz katerih bo razvidno,

da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena
oseba,
– še ni dopolnil 64 let (9. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
4. izjavo, da za namen tega razpisnega
postopka lahko Ministrstvo za pravosodje
pridobi podatke iz prve, druge, tretje, četrte,
pete in sedme alinee 3. točke iz uradnih
evidenc.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata, telefonsko številko,
na kateri je dosegljiv ter kratek življenjepis.
V primeru pisnega preizkusa usposobljenosti in/ali ustnega razgovora (10.a člen
ZN), bodo kandidati obveščeni pisno, ustno
ali/in preko elektronskega naslova.
Pisne prijave na razpisano notarsko mesto sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-50/2007
Ob-9898/07
Na podlagi drugega odstavka 10. člena
Zakona o notariatu (Uradni list RS, št. 2/07
– uradno prečiščeno besedilo) ter skladno z
Odredbo o številu in sedežih notarskih mest
(Uradni list RS, št. 40/94, 8/95, 16/97, 24/98,
117/05, 68/06, 7/07 in 8/07), Ministrstvo za
pravosodje razpisuje:
– eno prosto notarsko mesto s sedežem v Radljah ob Dravi.
Razpisni pogoji:
Za notarja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje iz 8. člena Zakona o notariatu
(Uradni list RS, št. 2/07 – uradno prečiščeno
besedilo, v nadaljevanju ZN).
Prijava mora vsebovati:
1. dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti (2. točka prvega odstavka 8. člena
ZN),
2. opis praktičnih (delovnih) izkušenj in
dokazila, iz katerih je razvidno izpolnjevanje pogoja iz 5. točke prvega odstavka 8.
člena ZN,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije (1.
točka prvega odstavka 8. člena ZN) oziroma
tuj državljan (drugi odstavek 8. člena ZN),
– je poslovno sposoben (2. točka prvega
odstavka 8. člena ZN),
– ima v Republiki Sloveniji pridobljen
strokovni naslov univerzitetni diplomirani
pravnik ali v Republiki Sloveniji nostrificirano
v tujini pridobljeno diplomo pravne fakultete,
z navedbo datuma izdane diplome ali nostrifikacije, ter navedbo institucije, ki jo je izdala
(3. točka prvega odstavka 8. člena ZN),
– je opravil pravniški državni izpit, z navedbo datuma opravljenega izpita (4. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivega dejanja, zaradi katerega je moralno
nevreden za opravljanje notariata (6. točka
prvega odstavka 8. člena ZN),
– ima opremo in prostore, ki so potrebni
in primerni za opravljanje notariata (8. točka
prvega odstavka 8. člena ZN), pri čemer morajo biti iz dokazila o izpolnjevanju pogojev
glede prostorov razvidni zemljiškoknjižni podatki, v primeru neskladja med dejanskim in
zemljiškoknjižnim stanjem pa tudi vse predhodne listine, iz katerih bo razvidno, da je zadnjo pogodbo podpisala upravičena oseba,
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Št. 110-109/2007-31111
Ob-10066/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/2007 – uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo na Višjem
sodišču v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
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Druge objave
Ob-9954/07
Notarska zbornica Slovenije, Tavčarjeva
ul. 2, Ljubljana, skladno s 17. členom Zakona o notariatu (Ur. l. RS, št. 2/07 – UPB3)
določa in objavlja datum nastopa poslovanja
notarja:
– 16. 4. 2007 prične s poslovanjem notar
Danijel Brtoncelj v Zagorju ob Savi, Cesta
9. avgusta 5.
Notarska zbornica Slovenije
Ob-9311/07
Mestna občina Ptuj objavlja na podlagi
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občine (Ur. l. RS, št. 12/03
in 77/03) in sklepa Mestnega sveta občine
Ptuj sprejetega na 5. seji, dne 19. marca
2007
javno ponudbo
za prodajo stvarnega premoženja last
Mestne občine Ptuj
1 Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
a) Stanovanje št. 24 v IV. nadstropju,
Kvedrova ul. 2, Ptuj, v izmeri 39,74 m2, vlož.
št. 2961/24, nepremičnina 24.E k.o. Ptuj in
se prodaja po izhodiščni vrednosti 30.895 €
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas;
b) Stanovanje št. 14 v 6. in 1. etaži, Ul. 5.
prekomorske 4, Ptuj, v izmeri 42,16 m2, vlož.
št. 3108/15, nepremičnine 14.E k.o. Ptuj in
se prodaja po izhodiščni vrednosti, 37.104 €
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas;
c) Stanovanje št. 11/II in klet št. 11, Kraigherjeva ul. 28, Ptuj, v izmeri 38,74 m2, vlož.
št. 1359/27, nepremičnine 111.E k.o. Krčevina pri Ptuju in se prodaja po izhodiščni vrednosti 34.281 € – stanovanje je zasedeno z
najemnikom za nedoločen čas;
d) Stanovanje št. 12/III in klet št. 12, Kraigherjeva ul. 14, Ptuj, v izmeri 69,19 m2, vlož.
št. 3015/12, nepremičnine 12.E k.o. Ptuj in
se prodaja po izhodiščni vrednosti 61.151 €
– stanovanje je zasedeno z najemnikom za
nedoločen čas;
e) Stanovanje št. 7/II in klet, Rimska pl.
3, Ptuj, v izmeri 81,07 m2, vlož. št. 3000/50,
nepremičnine 207.E k.o. Ptuj in se prodaja
po izhodiščni vrednosti 70.019 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas;
f) Stanovanje št. 4/I in klet, Rimska pl.
12, Ptuj, v izmeri 63,21 m2, vlož. št. 2966/19,
nepremičnine 104.E k.o. Ptuj in se prodaja
po izhodiščni vrednosti 55.713 € – stanovanje je zasedeno z najemnikom za nedoločen čas.
2. Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo pravne in fizične osebe. Ponudniki
lahko predložijo ponudbo za eno ali več
razpisanih stanovanj, vendar za vsako stanovanje posebej. Izhodiščna cena ne vsebuje nobenih davščin. Ponudniki za nakup
nepremičnine svoje pisne ponudbe v zaprti
kuverti pošljejo ali osebno oddajo do vključno 23. 4. 2007, na naslov: Mestna občina
Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, z oznako »Ne
odpiraj – ponudba za nakup stanovanja«.

Osebno prenesene ponudbe je potrebno
do navedenega datuma oddati na Mestno
občino Ptuj, Mestni trg 1, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, soba št.
36/2, najkasneje do 12. ure. Rok vezanosti
na ponudbo začne teči od dneva oddaje
ponudbe, do sklenitve prodajne pogodbe.
Ponudba se lahko sprejme od dneva objave
do poteka roka za oddajo ponudb, kar pa ne
velja za predkupne upravičence.
Ponudba mora vsebovati:
– Potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% tržne vrednosti nepremičnine, ki se
prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Mestne občine Ptuj pri Banki Slovenije, št. 01296–0100016538. Neuspelemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Mestne občine Ptuj.
– Potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni.
– Višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od tržne vrednosti nepremičnine.
– Pisno izjavo, da se s pogoji javnega
razpisa strinjajo.
3. Pravočasno prispele ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje
župan Mestne občine Ptuj, dne 26. 4. 2007
ob 14. uri, v sobi št. 55/3 na Mestni občini
Ptuj, Mestni trg 1, Ptuj.
Pri izboru najugodnejšega ponudnika
bodo upoštevane le ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisne navedene pogoje.
4. Pri izboru najugodnejšega ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine. Najugodnejši bo
ponudnik z najvišjo ponudbeno ceno, pri čemer ima najemnik stanovanja ob izpolnjevanju pogojev, pod enakimi pogoji predkupno
pravico. Če predkupni upravičenec v roku
60 dni od prejema ponudbe ne bo izjavil, da
ponudbo sprejema, lahko proda ponudnik
stanovanje v etažni lastnini drugemu kolikor
etažna lastnina obstaja, vendar samo pod
enakimi ali za kupca manj ugodnimi pogoji.
Predkupna pravica se uveljavlja po vrstnem
redu določenem v 176. čl. Stanovanjskega
zakona (Ur. l. RS, št. 69/03). Če predkupni
upravičenec ne izkoristi svoje predkupne
pravice, se mu položaj iz najemnega razmerja ne sme poslabšati.
5. Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 15 dneh po
končanem postopku javne ponudbe.
6. Plačilo nepremičnine se opravi najkasneje v roku 8 dni po podpisu prodajne
pogodbe. Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem roku kupnine ne plača, se mu obračunajo zakonite zamudne obresti ali pa se
pogodba razveljavi. Predkupni upravičenec
pa mora kupnino izročiti ali položiti pri sodišču ob izjavi o sprejemu ponudbe v roku 60
dneh od prejema ponudbe.
7. Stanovanja se prodajajo po sistemu
videno – kupljeno. Kupec kupuje stanova-

nje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, ko jih je imel lastnik.
8. Davek na promet nepremičnin, stroške
notarske overitve pogodbe, vknjižbe lastninske pravice in cenitve ter morebitne druge
stroške oziroma dajatve plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiškoknjižni
prenos se opravi po plačilu celotne kupnine.
10. Prodajalec, lahko postopek ustavi do
sklenitve pravnega posla.
11. Vsa pojasnila v zvezi z javnim vabilom k nakupu dobijo interesenti pri Mestni
občini Ptuj, Oddelek za gospodarsko infrastrukturo in okolje, Mestni trg 1, soba št.
42/2, tel. 02/748-29-64 – kontaktna oseba
Bogdan Kovač.
Mestna občina Ptuj
Št. 3520-1/2007-2
Ob-9312/07
Na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Uradni list
RS, št. 13/03 in 77/03) in sklepa Občinskega
sveta Občine Majšperk št. 3520-1/2007-1 z
dne 22. 3. 2007, Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, ki jo zastopa županja
dr. Darinka Fakin, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo stvarnega premoženja v lasti
Občine Majšperk
I. Prodajalec: Občina Majšperk, Majšperk
32a, 2322 Majšperk, tel. 02/795-08-30, email: natasa@majsperk.si.
II. Predmet prodaje je:
Nepremičnina parc. št. 264/15 k.o. Skrblje, vpisana pri vl.št. 230, v skupni izmeri
928 m2, za izklicno ceno 9.706,88 EUR.
Izklicna cena ne vsebuje davka niti drugih stroškov v zvezi z izvedbo kupoprodajne
pogodbe v zemljiški knjigi. Davek in omenjene stroške nosi kupec.
III. Način prodaje: prodaja nepremičnine
se bo izvedla v skladu s 45. členom Uredbe
o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju
s stvarnim premoženjem države in občin
(Uradni list RS, št. 12/03 in 77/03) z javnim
zbiranjem ponudb.
IV. Roki prodaje: nepremičnina parc. št.
264/15 k.o. Skrblje bo na prodaj z zbiranjem
ponudb do vključno 18. 4. 2007 do 15. ure.
Ponudbo za nakup nepremičnine lahko dajo
pravne osebe, ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije, in fizične osebe, ki so
državljani Republike Slovenije. Ponudniki za
nakup nepremičnine svoje pisne ponudbe
v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo
na naslov: Občina Majšperk, Majšperk 32a,
2322 Majšperk, z oznako »Ne odpiraj-ponudba za nakup parc. št. 264/15«.
V. Pogoji zbiranja ponudb
Ponudnik za javno ponudbo mora v ponudbi navesti:
– ponujeno ceno za nepremičnino, ki ne
sme biti nižja od izhodišče cene,
– podatke o ponudniku (ime in priimek
fizične osebe oziroma naziv pravne osebe,
naslov, davčno št., EMŠO oziroma matično
številko ponudnika, fotokopijo osebnega dokumenta oziroma dokazilo o registraciji),
– način plačila kupnine.
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Pravočasno prispele in vsebinsko ustrezne ponudbe bo odprla in pregledala komisija, ki jo imenuje županja Občine Majšperk.
Pri višini najugodnejše kupnine ponudnika bo komisija upoštevala kot edini kriterij
višino ponujene kupnine, pri enaki ponudbi
pa tistega, ki ponudi najkrajši rok plačila
celotne kupnine.
VI. Ostale določbe
Z uspelim ponudnikom se sklene prodajna pogodba najkasneje v 30 dneh po končanem postopku. V primeru, da se kupec, v 8
dneh od poziva Občine Majšperk k podpisu
pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil. Rok plačila kupnine je 8 dni
od podpisa pogodbe.
Kupec nepremičnine, mora plačati stroške zemljiškoknjižnega prenosa. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu kupnine.
Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi najugodnejše
pogoje, je izključena.
Vsa pojasnila v zvezi z javnim zbiranjem ponudb, lahko interesenti dobijo v
občinski upravi vsak delovni dan na tel.
02/795-08-30.
Občina Majšperk

dovinskih spomenikov na območju Občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 9/94),
– lastniki premičnih kulturnih spomenikov, ki po mnenju pristojne strokovne institucije sodijo v kulturno dediščino;
ob pogoju, da:
– imajo nesporno urejeno lastništvo (dokazilo: izpisek iz zemljiške knjige za nepremične ali dokazilo o lastništvu in izvoru za
premične spomenike),
– se spomenik nahaja na območju Mestne občine Slovenj Gradec in je dostopen
za javnost,
– je za obnovo in vzdrževanje spomenika
izdelan konzervatorski program ter zagotovljen nadzor pristojne strokovne institucije,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– izbrani izvajalec del s svojimi referencami zagotavlja kvalitetno izvedbo del na
spomeniku,
– imajo za prijavljen projekt izdelan načrt
s popisom del, iz katerega izhaja vrednost
nadpovprečnih stroškov zaradi spomeniške
funkcije, in natančno izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo projekta ter zagotovljen
najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov ali sredstev, pridobljenih
iz drugih virov,
– za projekt ne kandidira in ni prejel nobenih drugih občinskih proračunskih sredstev.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu je 9.869
EUR.
5. Splošni pogoji poziva:
Pri izboru med predlaganimi projekti bo
upoštevana predvsem po mnenju strokovne
institucije velika stopnja ogroženosti spomenika, kar ima lahko za posledico celo trajno
uničenje dela pomembne kulturne dediščine. Prednost pri izbiri bodo imeli projekti,
kjer gre za nadaljevanje že začetih del za
ohranitev spomenika in njegove spomeniške funkcije ter projekti, ki so po svoji kulturni pričevalnosti, gospodarski koristnosti
ter turistični zanimivosti v posebnem javnem
interesu Mestne občine Slovenj Gradec.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri ocenjevanju posameznega projekta bodo upoštevana
merila in kriteriji iz 15. in 23. člena Pravilnika
o izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS. št. 123/04)
in so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsak program je lahko ocenjen z največ
260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva finančna sredstva bodo ključ za izračun vrednosti sofinanciranja posameznega
programa.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge
ocenila strokovna komisija za kulturo ter na
podlagi svojih ugotovitev županu predlagala
višino sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2007 na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
1. 4. 2007 in traja do 15. 9. 2007.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:

Št. 47800-0025/2007-2
Ob-9670/07
Na podlagi 51. člena Zakona o lokalni samoupravi /ZLS-UPB1/ (Ur. l. RS, št.
100/05), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 15.
člena Statuta Občine Dobrna (Ur. l. RS, št.
47/99, 15/01, 112/02, 136/04, 134/06), 29. in
44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem
države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03)
in sklepa 5. seje Občinskega sveta Občine
Dobrna, z dne 19. 2. 2007, Občina Dobrna,
Dobrna 19, Dobrna, objavlja
javno ponudbo
za prodajo nepremičnin
I. Prodajalec: Občina Dobrna, Dobrna
19, 3204 Dobrna.
II. Predmet prodaje je poslovni prostor
v izključni lasti Občine Dobrna, in sicer: poslovni prostor št. 1.E v velikosti 23,26 m2,
ki se nahaja v pritličju objekta Dobrna 41,
poslovni prostor je vpisan v zk. vl. št. 719/2
k.o. Dobrna, nepremičnina 1.E, za izklicno
ceno 23.000 €.
Izhodiščna cena za nepremičnino je določena na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca gradbene stroke.
III. V izklicno vrednost predmetov prodaje davek na promet nepremičnin ni vključen.
Davek na promet nepremičnin bremeni prodajalca, ostali stroški v zvezi s prodajo in
prenosom lastništva bremenijo kupca.
IV. Merilo za izbiro ponudnika je najvišja
cena.
V. Prodajni pogoji in sklenitev pogodbe:
a) Nakup po načelu ogledano – kup
ljeno.
b) Ponudba za nakup nepremičnine mora
vsebovati predvsem naslednje elemente:
– ime in priimek oziroma firmo kupca ter
naslov stalnega bivališča oziroma sedež ponudnika,
– navedbo nepremičnine,
– ponujeno ceno,
– dokazilo o plačani varščini,
– potrdilo o državljanstvu Republike Slovenije za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni.

c) Na razpisu lahko sodelujejo pravne in fizične osebe, ki plačajo varščino
v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun prodajalca: Občina Dobrna, št.
01355-0100003171. Izbranemu ponudniku
bo varščina brezobrestno všteta v kupnino, ostalim neuspelim ponudnikom pa brez
obresti vrnjena v roku 8 dni po izboru.
d) Vsi ponudniki bodo o izbiri pisno obveščeni s sklepom o izbiri najkasneje v roku
8 dni po odpiranju ponudb.
e) Obveznost prodajalca, da sklene pogodbo s ponudnikom, ki ponudi za prodajalca najugodnejšo ceno je izključena. Župan
oziroma komisija lahko ustavi začeti postopek do sklenitve pravnega posla.
f) Uspešni ponudnik mora v 15 dneh od
prejema sklepa o izbiri in poziva k podpisu
pogodbe skleniti prodajno pogodbo.
g) Celotno kupnino mora kupec poravnati v roku 8 dni od podpisa pogodbe na
transakcijski račun prodajalca. Če kupec v
določenem roku ne podpiše pogodbe ali če
ne plača celotne kupnine, varščina zapade
v korist Občine Dobrna in velja, da je kupec
odstopil od pogodbe.
Ponudba se bo štela za pravočasno, če
bo prispela na Občino Dobrna najkasneje
do četrtka 26. 4. 2007 do 10. ure, na naslov
Občina Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
z navedbo »Ponudba za nakup poslovnega prostora v objektu Dobrna 41«. Ponudbi
mora biti, poleg ostalih zahtevanih dokazil in listin, priloženo tudi dokazilo o plačilu
varščine.
Odpiranje pisnih ponudb bo v četrtek,
dne 26. 4. 2007, ob 11.30, v prostorih Občine Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna.
Zainteresirani kupci lahko pridobijo podrobnejše informacije o predmetu prodaje
na Občini Dobrna, Dobrna 19, 3204 Dobrna,
pri Mateji Smrečnik, tel. 03/780-10-53 ali
03/780-10-50.
Občina Dobrna
Ob-9694/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02), v skladu s Pravilnikom o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list
RS, št. 93/05) in Pravilnika o izbiri kulturnih
programov in projektov, ki se financirajo iz
proračuna Mestne občine Slovenj Gradec
(Uradni list RS, št. 123/04) Mestna občina
Slovenj Gradec razpisuje
javni poziv
za sofinanciranje projektov ohranjanja
kulturne dediščine v Mestni občini
Slovenj Gradec v letu 2007
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva lastnike kulturnih spomenikov k predložitvi ponudb za
sofinanciranje projektov ohranjanja kulturne
dediščine (v nadaljevanju: projekti).
2. Predmet poziva: namen poziva je finančno podpreti projekte vzdrževanja in obnove ter javne predstavitve nepremičnih in
premičnih kulturnih spomenikov na območju
Mestne občine Slovenj Gradec.
3. Na pozivu lahko kandidirajo:
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za projekte, ki ne sodijo v
obseg javne službe,
– lastniki kulturnih spomenikov v Mestni
občini Slovenj Gradec določenih z Odlokom
o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgo-
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– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec – nepremični kulturni
spomeniki,
– prijavni obrazec – restavratorski posegi
ali odkupi premične dediščine,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
vložišču in na spletnih straneh naročnika
od dneva objave tega poziva do najkasneje
15. 9. 2007.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena »Javni poziv – kulturna dediščina – 2007« na naslov: Mestna občina
Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloge se lahko oddajo osebno v vložišču
naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja
vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z
vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna
uslužbenka za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela Pruš,
telefon 02/881-21-39, e-naslov: spela.prus@slovenj-gradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega
programa najkasneje v 90 dneh po oddaji
popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec
Ob-9695/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02, 123/06, 7/07), v skladu s Pravilnikom
o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa
(Uradni list RS, št. 93/05) in Pravilnika o
izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04)
Mestna občina Slovenj Gradec razpisuje
javni poziv
za sofinanciranje kulturnih programov
iz proračunskih sredstev Mestne občine
Slovenj Gradec v letu 2007
1. Naročnik javnega poziva: Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec, javno poziva kulturne
ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje kulturnih programov in projektov, ki
so v javnem interesu.
2. Predmet poziva: namen poziva je finančno podpreti raznovrstne javne kulturne
programe in projekte, ki ne sodijo v programe javne službe, bogatijo pa pestrost kulturnega dogajanja v občini in zagotavljajo
kvalitetne kulturne dogodke ali vzpodbujajo
izobraževalno in raziskovalno dejavnost s
področja kulture ter strokovni razvoj kulture
in so javno dostopni občinstvu (v nadaljevanju: programi).
3. Na pozivu lahko kandidirajo:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– javni in drugi zavodi in ustanove na
področju kulture za programe, ki ne sodijo v
obseg javne službe,
– organizacije in društva s področja kulture s statusom pravne osebe za programe,
ki ne sodijo v obseg dejavnosti sofinancirane iz drugih občinskih proračunskih virov,
– mladi umetniki in druge fizične osebe
– ustvarjalci kulturnih programov;
ob pogoju, da:
– 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,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti
po pogodbah z Mestno občino Slovenj Gradec in občinskimi javnimi zavodi oziroma
nosilci javnih kulturnih programov,
– so registrirani in delujejo na področju
kulturno-umetniške dejavnosti najmanj dve
leti,
– imajo urejeno evidenco članstva,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov.
Predlagatelji programov lahko sodelujejo
na tem razpisu z največ dvema programoma. S predlaganimi programi ne sme sodelovati na nobenem drugem razpisu Mestne
občine Slovenj Gradec ali pri nosilcu občinskih javnih kulturnih programov.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev namenjenih temu pozivu znaša 6.539
EUR za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov ter 5.667 EUR za sofinanciranje izrednih programskih stroškov.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa. Prednost pri izbiri bodo imeli
programi za otroke in mladino ter programi
že uveljavljenih avtorjev.
6. Merila in kriteriji za izbor: pri ocenjevanju posameznega programa bodo upoštevana merila in kriteriji iz 15. člena Pravilnika
o izbiri kulturnih programov in projektov, ki
se financirajo iz proračuna Mestne občine
Slovenj Gradec (Uradni list RS, št. 123/04)
in so sestavni del razpisne dokumentacije.
Vsak program je lahko ocenjen z največ
260 točk. Doseženo število točk in razpoložljiva finančna sredstva bodo ključ za izračun vrednosti sofinanciranja posameznega
programa.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev vsakega posameznega programa v skladu z merili in kriteriji bo v 60 dneh po vložitvi popolne vloge
ocenila strokovna komisija za kulturo ter na
podlagi svojih ugotovitev županu predlagala
višino sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2007 na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
1. 4. 2007 in traja do 15. 9. 2007.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,

– obrazec – opis programa,
– obrazec – finančna konstrukcija programa,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– merila in kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
vložišču in na spletnih straneh naročnika
od dneva objave tega poziva do najkasneje
15. 9. 2007.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v 5 dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja
ter vidno označena »Javni poziv – kultura
– 2007« na naslov: Mestna občina Slovenj
Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v vložišču naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna uslužbenka za dajanje informacij in
pojasnil v zvezi s tem pozivom je Špela
Pruš, tel. 02/88-12-139, e-naslov: spela.prus@slovenj-gradec.si.
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vsakega posameznega predlagatelja obvestil o podpori predlaganega
programa najkasneje v 90 dneh po oddaji
popolne vloge.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 42/07
Ob-9697/07
Občina Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci na podlagi Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS št.
12/03 in 77/03), Sklepa Občinskega sveta
Občine Markovci z dne 6. 4. 2006 in 7. 3.
2007 in 16. člena Statuta Občine Markovci
(Uradno glasilo slovenskih občin št. 15/06)
objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo nepremičnin
1. Predmet prodaje je nepremičnina: 3sobno stanovanje z ident. številko 3.E in
podvožkom 689/4, ki se nahaja v stanovanjski V Markovcih 33a in ima skupne površine
58,75 m2. Stanovanje se nahaja v pritličju
stanovanjske stavbe; vzpostavljena je solastnina na skupnih delih in napravah stanovanjske stavbe v enakem deležu, kot ga ima
stanovanje glede na objekt.
Vrednost stanovanje je bila ocenjena pri
družbi Auditor Revizijska družba d.o.o. iz
Ptuja. Izhodiščna cena za prodajo stanovanja je 30.200 EUR.
2. Cena: višina ponujene cene ne sme
biti nižja od izhodiščne cene za prodajo stanovanja.
3. Ponudba je zavezujoča in dokončna.
Ponudniki lahko svoje pisne ponudbe v zaprti kuverti pošljejo ali osebno oddajo do
vključno 7. maja 2007 na naslov: Občinska
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uprava Občine Markovci, Markovci 43, 2281
Markovci z oznako »Ne odpiraj – ponudba
za nakup stanovanja«. Rok vezanosti na ponudbo začne teči od dneva oddaje ponudbe
do sklenitve prodajne pogodbe. Ponudba se
lahko sprejme od dneva objave do poteka
roka za oddajo ponudb.
4. Ponudba mora vsebovati:
– potrdilo o vplačani varščini, ki znaša
10% izhodiščne vrednosti posamezne nepremičnine, ki se prodaja in mora biti nakazana na transakcijski račun Občine Markovci, št. 01368-0100017763. Neuspešnemu
ponudniku se varščina vrne brezobrestno v
osmih dneh po izboru najugodnejšega ponudnika, uspelemu pa poračuna pri plačilu
nepremičnine po sklenjeni pogodbi o prodaji. Če uspeli ponudnik brez opravičenega
vzroka odstopi od nakupa, varščina zapade
v korist Občine Markovci,
– potrdilo o državljanstvu za fizične osebe, oziroma originalni izpisek iz sodnega
registra za pravne osebe, za zasebne podjetnike priglasitev na davčnem uradu. Dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni,
– višino ponujene cene, ki ne sme biti
nižja od ocenjene vrednosti nepremičnine
za posamezno stanovanje,
– pisno izjavo, da se ponudnik strinja s
pogoji javnega razpisa.
5. Rok za oddajo ponudb: rok za oddajo
popolnih ponudb je najkasneje do 7. maja
2007. Javno odpiranje ponudb bo 8. maja
2007 ob 12. uri v sejni sobi Občine Markovci, v Markovcih 43.
6. Kriterij za izbor: edini kriterij za izbor
najugodnejšega ponudnika je višina ponujene kupnine. O najugodnejšem ponudniku bo
odločal župan Občine Markovci. Odpiranje
ponudb in postopek za izbor najugodnejšega ponudnika opravi pristojna komisija in po
zaključku postopka predlaga županu izbor
najugodnejšega ponudnika. V primeru, da
sta dve ali več ponudb, ki bi bile najugodnejše, enake, ima prednost pri nakupu tisti
ponudnik, ki bo na kasnejšem pogajanju ponudil najvišjo ceno. Z uspelim ponudnikom
se sklene prodajna pogodba najkasneje v
15 dneh po končanem postopku javnega
zbiranja ponudb.
7. Rok za plačilo: izbrani ponudnik mora
kupnino plačati v 8 dneh od sklenitve prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa.
Kolikor uspeli ponudnik v dogovorjenem
roku kupnine ne plača, se mu obračunajo
zakonite zamudne obresti ali pa se pogodba
razveljavi.
8. Stanovanja se prodajajo po sistemu
»videno – kupljeno«. Kupec kupuje stanovanje v stanju, kakršno je in ne more uveljaviti
večjih pravic, kot jih je imel lastnik.
Stroške notarske overitve pogodbe,
vknjižba lastninske pravice in cenitve ter
morebitne druge stroške oziroma dajatve
plača kupec.
9. Vsaka od pogodbenih strank lahko
predlaga vpis v zemljiško knjigo. Zemljiško
knjižni prenos se opravi po plačilu celotne
kupnine.
10. Občina Markovci lahko ustavi začeti
postopek prodaje nepremičnine do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se ponudnikom
vrne plačana varščina. Prav tako si prodajalec pridržuje pravico, da ne glede na prejete
ponudbe ne sklene pogodbe z najugodnejšim ponudnikom.
11. Informacije: podrobnejši podatki in
informacije glede predmeta javne ponudbe
so dostopni na Občinski upravi Občine Mar-

programa v skladu s kriteriji bo v 30 dneh
po vložitvi popolne vloge ocenila komisija za spremljanje javnega razpisa oziroma
javnega poziva ter predlagala županu višino
sofinanciranja.
8. Dodeljena sredstva za posamezni program mora predlagatelj realizirati najkasneje
do 15. 12. 2007, na podlagi pisne izjave in z
dokazili o izvedbi programa.
9. Razpisni rok: javni poziv se začne
7. 4. 2007 in traja do razdelitve sredstev,
vendar največ do 15. 12. 2007.
10. Razpisna dokumentacija:
Razpisna dokumentacije obsega:
– besedilo razpisa,
– prijavni obrazec,
– obrazec – opis programa,
– obrazec – finančna konstrukcija programa,
– obrazec – izjava predlagatelja,
– kriteriji za izbor,
– vzorec pogodbe.
Razpisna dokumentacija je na voljo v
tajništvu Občine Ravne na Koroškem in na
spletnih straneh naročnika www.ravne.si
od dneva objave tega poziva do razdelitve
sredstev.
11. Oddaja in dostava vlog:
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji.
Če prijavitelj prijavlja več programov,
mora vsak program poslati v ločeni kuverti in
za vsak program predložiti popolno ponudbo
skladno z razpisno dokumentacijo.
V primeru nepopolne vloge bo ponudnik
v osmih dneh pozvan k dopolnitvi. Kolikor v
predpisanem roku predlagatelj vloge ne bo
dopolnil, se le ta izloči iz nadaljnje obravnave.
Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti z nazivom in naslovom pošiljatelja ter
vidno označena s pripisom »Javni poziv
– kultura – 2007« na naslov: Občina Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na
Koroškem.
Vloge se lahko v razpisnem roku oddajo
osebno v tajništvu naročnika ali priporočeno po pošti. Oddaja vloge pomeni, da se
predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji
tega poziva.
12. Dodatne
informacije:
pristojna
uslužbenca za dajanje informacij in pojasnil v zvezi s tem pozivom sta Mirko Rozman, tel. 02/870-55-39, e-naslov: mirko.rozman@ravne.si ter Marija Vrhovnik
Čas, tel. 02/870-55-34, e-naslov: marija.vrhovnik@ravne.si
13. Odpiranje vlog in obveščanje o izboru: naročnik bo vloge odpiral sproti, do
razdelitve razpoložljivih sredstev, glede na
vrstni red prejema vlog in bo posameznega
predlagatelja obvestil o podpori predlaganemu programu najkasneje v 30 dneh po
oddaji popolne vloge.
Občina Ravne na Koroškem

kovci na tel. 02/788-88-80, kontaktna oseba
gospa Kolenko.
Ogled nepremičnine je možen po predhodnem dogovoru.
Občina Markovci
Št. 610-0001/2007-501
Ob-9722/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št.
96/02) in Pravilnika o izvedbi javnega poziva
in javnega razpisa (Uradni list RS, št. 6/03,
97/03) ter Pravilnika o sofinanciranju programov kulture v javnem interesu v Občini
Ravne na Koroškem objavlja Občina Ravne
na Koroškem
javni poziv
za sofinanciranje programov in
projektov na področju kulture v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2007
1. Naročnik javnega poziva: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne
na Koroškem javno poziva kulturne ustvarjalce k predložitvi ponudb za sofinanciranje
kulturnih programov in projektov, ki so v
javnem interesu.
2. Predmet poziva:
2.1. Finančna podpora izdaje glasil s kulturno, domoznansko in zgodovinsko vsebino.
2.2. Finančna podpora muzejski dejavnosti.
3. Na pozivu lahko kandidirajo:
javni in drugi zavodi ter druge pravne
osebe, ki se ukvarjajo z izdajo glasil oziroma
z muzejsko dejavnostjo, ob pogoju, da:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem ali izvajajo dejavnost na območju
občine, ne glede na sedež, če je program
zastavljen tako, da aktivno vključuje občane
Občine Ravne na Koroškem,
– imajo poravnane vse svoje obveznosti po pogodbah z Občino Ravne na Koroškem,
– so najmanj dve leti registrirane in delujejo na področju izdajateljske dejavnosti
oziroma muzejske dejavnosti,
– imajo izkušnje pri izdajanju glasil, oziroma z upravljanjem muzejskih zbirk,
– imajo zagotovljene kadrovske, prostorske in druge tehnične ter organizacijske pogoje za kvalitetno uresničitev zastavljenega
programa,
– za prijavljen program imajo izdelano
natančno finančno konstrukcijo, iz katere so
razvidni prihodki in odhodki za izvedbo programa in imajo zagotovljen najmanj 50% delež sredstev iz lastnih neproračunskih virov
ali sredstev, pridobljenih iz drugih virov,
– s predlaganimi programi ne sodelujejo
na nobenem drugem razpisu Občine Ravne
na Koroškem ali pri nosilcu občinskih javnih
kulturnih programov.
4. Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev, namenjenih temu pozivu, znaša 1.878
EUR za sofinanciranje izdaje glasila ter
4.173 EUR za sofinanciranje muzejske dejavnosti.
5. Splošni pogoji poziva: pri izboru med
predlaganimi programi bo upoštevana predvsem izvirnost, pestrost in medijska odmevnost programa.
6. Merila in kriteriji za izbor: izbira izvajalcev bo opravljena na osnovi kriterijev za
izvedbo programov, določenih v predmetu
tega poziva.
7. Uporaba kriterijev: izpolnjevanje razpisnih pogojev in ocenitev posameznega

Stran

Ob-9878/07
Občina Piran objavlja
javni poziv
za izbor programov in projektov na
področju družbenih dejavnosti, ki jih bo
Občina Piran sofinancirala v letu 2007
Naziv in sedež naročnika: Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti, Tartinijev
trg 2, 6330 Piran.
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I. Predmet javnega poziva in področja
Predmet javnega poziva so programi in
projekti na naslednjih področjih:
1. Socialno varstvo
a) Redni letni programi humanitarnih in
invalidskih organizacij, ki so namenjeni občanom Občine Piran:
– humanitarni programi za pomoč socialno šibkim posameznikom in družinam,
lajšajo socialne, psihosocialne in druge življenjske stiske in težave občanov, izvajajo preventivno socialno dejavnost za kakovostno življenje starejših občanov, ljudi s
kronično boleznijo, človekoljubno dejavnost
(prostovoljstva, solidarnosti, samopomoči,
humanitarno dejavnost kot dejavnost posebnega javnega pomena;
– programi invalidskih organizacij, s katerimi se ugotavljajo interesi in zagovarjajo
potrebe invalidov, načrtujejo, organizirajo in
izvajajo programi, ki uporabnikom omogočijo aktivno sodelovanje in neodvisno življenje, uporabnikom z različnimi oblikami
invalidnosti in težavami v duševnem zdravju
nudijo podporo pri odpravi socialnih ovir,
za čimbolj neodvisno vključevanje in življenje v skupnosti – usposabljajo uporabnike
za samopomoč, zagotavljajo informiranost,
zagovorništvo; preprečujejo stiske in blažijo
težave uporabnikov zaradi socialne oviranosti;
b) Programi in projekti preprečevanja odvisnosti od drog – predlagateljev, ki izvajajo
prijavljene programe in projekte na Obalnem
območju za občane Občine Piran:
– socialni programi za pomoči odvisnim
od drog in njihovim svojcem – terensko delo
z uživalci nedovoljenih drog, programi terapevtskih skupnosti in skupin za samopomoč;
– projekti ozaveščanja javnosti o škodljivosti uživanja drog – prireditve in akcije;
c) Dopolnilni programi za večanje socialne vključenosti otrok in mladine – programi
ustanov, ki imajo sedež v Občini Piran in
izvajajo preventivne programe za otroke in
mladino iz Občine Piran:
– socialni programi za preprečevanje nasilja, ustvarjanje dobrih medosebnih in vrstniških odnosov, za razreševanje socialnih
stisk, z uporabo metod dela kot so: socialne
igre in delavnice za otroke in mladino ter
njihove starše; izobraževanje in supervizija za mentorje in animatorje v Mladinskem
Epicentru.
2. Mladinsko delo in programi za otroke
in mladino
a) Redni letni programi mladinskih organizacij, ki imajo sedež v Občini Piran;
b) Projekti aktivnega preživljanja prostega časa – predlagateljev, ki izvajajo programe za otroke in mladino iz Občine Piran:
– projekti so namenjeni igri in drugim interesnim aktivnostim otrok in mladine v njihovem prostem času ter v času šolskih počitnic – predvsem ulične in druge otroške igre,
interesne delavnice za pridobivanje raznih
veščin, organizirana mladinska družabna
srečanja (plesi), tematske mladinske akcije
in tabori, ki nimajo značaja tekmovalnih nastopov oziroma priprav na tekmovanja;
3. Kultura
a) Redni letni programi kulturnih društev,
ki imajo sedež v Občini Piran:
– področja dejavnosti: glasbena (vokalna
in instrumentalna glasba), gledališka, lutkovna, folklorna, etnološka, filmska, plesna,
likovna, literarna in večzvrstna dejavnost.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
b) Projekti s področja kulture – predlagateljev, ki imajo sedež v Občini Piran oziroma izvajajo projekt na/za območje Občine
Piran:
– produkcija, koncert, gledališka ali lutkovna predstava, koreografija, film, plesni
projekt, razstava, literarno delo, drug kulturni dogodek.
4.) Izobraževanje
a) Redni letni programi društev s področja izobraževanja, ki imajo sedež v Občini
Piran:
– dopolnilni programi izobraževanja za
šolske otroke in mladino,
– programi izobraževanja za tretje življenjsko obdobje;
b) Enkratne študijske pomoči učencem,
dijakom in študentom – občanom Občine
Piran, za programe rednega izobraževanja
oziroma programe, ki dopolnjujejo redno izobraževanje.
5) Drugi programi
Redni letni programi veteranskih organizacij, ki imajo sedež v Občini Piran
II. Okvirna vrednost sredstev javnega
poziva znaša:
1. Za področje socialnega
varstva:
68.000 EUR
2. Za mladinsko delo in
programe za otroke in
mladino:
27.000 EUR
3. Za področje kulture:
125.000 EUR
4. Za področje
izobraževanja:
18.000 EUR
5. Za druge programe:
4.000 EUR
III. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena sredstva javnega poziva
morajo biti porabljena do konca leta 2007.
IV. Roki javnega poziva: javni poziv se
prične z dnem objave in je odprt do porabe
sredstev, vendar najkasneje do 7. 5. 2007.
Za program enkratne študijske pomoči se
rok prijave zaključi 30. 10. 2007.
V. Dokumentacija javnega poziva
Dokumentacija javnega poziva obsega:
– besedilo javnega poziva;
– posebni kriteriji za vrednotenje programov in projektov javnega poziva;
– prijavne obrazce javnega poziva;
– navodila za izpolnjevanje obrazcev.
Dokumentacija javnega poziva je dosegljiva na spletni strani Občine Piran:
http://www.piran.si. Predlagatelji pridobijo
informacije v Uradu za družbene dejavnosti, tel. 05/671-03-38.
VI. Pogoji javnega poziva
Upravičene osebe po tem pozivu so predlagatelji:
– izvajalci s statusom pravne osebe v
Republiki Sloveniji, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti na razpisanem področju
kar izkažejo s predložitvijo kopije odločbe o
registraciji predlagatelja in izpisa o registraciji dejavnosti predlagatelja;
– državljani Republike Slovenije, ki imajo stalno bivališče v Občini Piran in nimajo
statusa zaposlene osebe (velja za študijske
pomoči občanom).
Vloge upravičenih oseb (velja za pravne
osebe) izpolnjujejo pogoje javnega poziva, če:
– so predlagatelji izpolnili vse svoje obveznosti do občine v primeru, da so bili pogodbena stranka občine v letu 2006;
– zagotavljajo dostopnost prijavljenega
programa/projekta javnosti;
– prijavljeni program/projekt ni sofinanciran iz drugih postavk proračuna Občine
Piran;

– je vloga predložena na ustreznih
obrazcih, je čitljivo izpolnjena v slovenskem
jeziku, vsebuje vse v obrazcih zahtevane
podatke in je podpisana ter žigosana na
ustreznih mestih.
Popolne vloge morajo vsebovati sledeče
obrazce:
– Obrazec A (splošni podatki o predlagatelju);
– Obrazec B (prijava programa/ projekta)
– B1 vrsta in opis programa/projekta – B2
finančna konstrukcija programa/ projekta;
– Obrazec Izjava (izjave odgovorne osebe);
– Obrazec Priloge.
VII. Izpolnjevanje pogojev javnega poziva
Iz nadaljnjega postopka bodo izločene
vse vloge:
– ki niso bile oddane v razpisanem
roku;
– ki jih ni vložila upravičena oseba;
– nepopolne vloge.
Predlagatelji, ki bodo podali nepopolne
vloge, bodo pozvani k dopolnitvi vlog. Nepopolne vloge lahko predlagatelji dopolnijo najpozneje do zaključka roka javnega poziva.
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.
VIII. Splošni kriteriji
Predlagatelj (velja za pravne osebe) posameznega programa/projekta ustreza kriterijem, če:
– vsaj že eno leto deluje na razpisanem
področju;
– je izvedel, ustrezen obseg kakovostnega programa v letu 2006 (kar je razvidno iz
poročila);
– je kot izvajalec prepoznaven na lokalni ravni (reference s poudarkom na letu
2006).
Predlagani program/projekt ustreza kriterijem tega poziva, če:
– je celovit in ima jasno zasnovo;
– izhaja iz potrebe lokalnega okolja;
– je dostopen javnosti;
– bo izveden v letu 2007;
– ni namenjen ustvarjanju dobička;
– je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno shemo (prihodki = odhodki).
IX. Uporaba kriterijev
Programe in projekte bodo presojale in
ocenjevale strokovne komisije na podlagi
podatkov iz posamezne vloge (obrazci in
priloge).
Za sofinanciranje bodo predlagani tisti
programi in projekti, ki bodo v celoti ustrezali
splošnim kriterijem tega poziva. Izbrani programi in projekti bodo na podlagi posebnih
kriterijev ovrednoteni z merili in v skladu s
tem financirani v ustreznem obsegu.
X. Oddaja in dostava vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
prijavnih obrazcih. Vsebovati mora vse zahtevane podatke in priloge, navedene v dokumentaciji poziva.
Če predlagatelj predloži več vlog, mora
biti vsaka oddana v svojem, pravilno označenem ovitku.
Vloga mora biti predložena na naslov:
Občina Piran, Urad za družbene dejavnosti,
Tartinijev trg 2, 6330 Piran do ponedeljka,
7. maja 2007, za program »Enkratne študijske pomoči« pa do torka, 30. oktobra 2007.
Če je pošiljka oddana na pošti zadnji dan
razpisanega roka, mora biti oddana kot priporočena pošiljka!
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Vloga mora biti ustrezno označena: »Ne
odpiraj – Javni poziv 2007 – Družbene dejavnosti«.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji javnega
poziva.
XI. Pristojni uslužbenci
Pristojni uslužbenki za dajanje informacij
in pojasnil sta:
– Nadja Knep, nadja.knep@piran.si,
05/671-03-55,
– Ingrid Ličen, ingrid.licen@piran.si,
05/671-03-17.
XII. Obravnava vlog in obveščanje o izboru:
Strokovna presoja pravočasnih, popolnih
vlog, ki jih je vložila upravičena oseba bo
izvedena po vrstnem redu prispetja, v enem
mesecu po preteku roka javnega poziva.
Občina bo predlagatelje o svojih odločitvah obvestila predvidoma v 15 dneh po
obravnavi na strokovni komisiji.
Občina Piran

– merila in kriterije za izbiro programov,
ki so predmet javnega poziva,
– prijavne obrazce,
– izjavo predlagatelja,
– seznam prilog, ki jih je potrebno priložiti vlogi.
Dokumentacijo in dodatne informacije v
zvezi z javnim pozivom lahko predlagatelji v
pozivnem roku prejmejo na Uradu za gospodarske dejavnosti in turizem Občine Piran
(tel. 671-03-31, 671-03-44).
Dokumentacija javnega poziva in prijavni
obrazci so dosegljivi tudi na spletni strani
Občine Piran www.piran.si.
6. Rok za predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na predpisanih prijavnih obrazcih in mora vsebovati vse
zahtevane podatke in priloge, navedene v
dokumentaciji javnega poziva.
Vloga z zahtevanimi prilogami mora biti
predložena v zaprti ovojnici na naslov: Občina Piran, Urad za gospodarske dejavnosti
in turizem, Tartinijev trg 2, 6330 Piran, do
vključno 7. 5. 2007 (kot zadnji dan prijave
velja navedeni datum na poštnem žigu priporočene pošiljke ali žig vložišča Občine
Piran na vlogi).
Vloga mora biti ustrezno označena: na
prednji strani ovitka mora biti izpisano: »Ne
odpiraj – Javni poziv za sofinanciranje programov turističnih društev 2007«. Na hrbtni
strani ovitka mora biti naveden predlagatelj.
Z oddajo vloge predlagatelj sprejema vse
pogoje in kriterije javnega poziva.
Vloge, ki bodo nepravočasne, nepopolne
oziroma jih ne bo vložila upravičena oseba,
bodo izločene iz nadaljnjega postopka.
7. Obvestilo o izidu javnega poziva (obvestilo o izboru)
Predlagatelji bodo o izidu javnega poziva
obveščeni v 30. dneh po odpiranju vlog in
izboru upravičencev.
Z upravičenci se sklene pogodba o sofinanciranju.
Občina Piran

Ob-9879/07
Na podlagi Odloka o Proračunu Občine
Piran za leto 2007 (Uradne objave PN, št.
8/07), Pravilnika o sofinanciranju programov
turističnih društev v Občini Piran (Uradne
objave PN, št. 21/04) in sklepa župana Občine Piran z dne 29. 3. 2007 Občina Piran
objavlja
javni poziv
za predložitev letnih programov
turističnih društev na območju
Občine Piran oziroma programov, ki
spodbujajo razvoj turizma na območju
Občine Piran, katere bo Občina Piran
sofinancirala iz proračunskih sredstev
za leto 2007
1. Predmet javnega poziva je sofinanciranje letnih programov turističnih društev na
območju Občine Piran oziroma sofinanciranje programov, ki spodbujajo razvoj turizma
na območju Občine Piran.
Predmet sofinanciranja so praviloma programi z vsebinami, ki so podrobneje opredeljene v dokumentaciji javnega poziva.
2. Splošni pogoji za sodelovanje oziroma
prijavo na javni poziv:

Na javni poziv za sofinanciranje aktivnosti v okviru letnih programov turističnih
društev se lahko prijavijo turistična društva,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo sedež na območju Občine Piran
oziroma spodbujajo razvoj turizma na območju Občine Piran,
– so registrirani po Zakonu o društvih,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo
določa Zakon o društvih,
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
realizacijo načrtovanih aktivnosti na področju turizma,
– imajo potrjen program s strani pristojnega organa društva,
– so občini dostavili poročilo o realizaciji
programa in doseženih rezultatih v preteklem letu, vključno s finančnim poročilom
ter prikazom vseh virov financiranja programa (velja za društva, katerih programi so
bili sofinancirani iz občinskega proračuna
v letu 2006),
– da izvajajo s programom opredeljene
naloge, ki spodbujajo razvoj turizma na območju občine in širše,
– izpolnjujejo druge pogoje iz tega poziva.
3. Merila in kriteriji za izbiro aktivnosti v
okviru letnih programov turističnih društev, ki
bodo sofinancirane iz občinskega proračuna, so sestavni del dokumentacije javnega
poziva.
4. Okvirna višina razpoložljivih sredstev:
Okvirna višina sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programov turističnih društev iz občinskega proračuna v letu
2007, znaša 12.519 EUR.
Na podlagi v dokumentaciji navedenih
meril in kriterijev bo Občina Piran sofinancirala aktivnosti oziroma programe turističnih
društev v višini razpisanih sredstev.
Rok za izvedbo aktivnosti oziroma realizacijo programov je 30. november 2007, rok
za črpanje odobrenih sredstev pa 28. 12.
2007.
5. Dokumentacija javnega poziva ob
sega:
– besedilo javnega poziva,
– navodila za izpolnjevanje obrazcev,

Stran

Ob-9786/07
Samostojni podjetnik DIEZ, marketinške
storitve, Matej Kozar s.p. z matično številko
3077543000 se bo preoblikoval v gospodarsko družbo DIEZ d.o.o.
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Objave po Zakonu
o političnih strankah
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2006

Št. 2153-71/2006/12
Ob-9453/07
V register političnih strank se pod zaporedno številko 52, kjer je vpisana politična
stranka Liberalna demokracija Slovenije, s kratico imena LDS ter s sedežem v
Ljubljani, Slovenska cesta 29, vpiše sprememba zastopnika stranke.
Kot novi zastopnik stranke se vpiše Dorijan Maršič.
Ob-9764/07
Zveza neodvisnih Slovenije objavlja
skrajšano poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju od 1. 1. do 31. 12. 2006
Prihodki:
– prihodki lokalnih skupnosti MOM
– prihodki fizičnih oseb
– prihodki klub svetnikov
– isto

2006
1,825.560,40
398.952,00
20.914,00
1.869,51

2005
1,991.520,00

Celotni prihodek
Odhodki:
– poslovne storitve
– dolgoročne rezervacije

2,247.295,91

2,166.520,00

1,809.059,00
438.236,91
2,247.295,91

1,639.618,00
526.902,00
2,166.520,00

175.000,00

Zveza neodvisnih Slovenije
Ob-9771/07
Politična stranka Piran je naš, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2006
Zap. Postavka
št.
I.
Prihodki
1
Prihodki iz državnega
proračuna
2
Prihodki iz proračuna
lokalne skupnosti
3
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov
4
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino
5
Drugi prihodki
Celotni prihodki
II
Odhodki
1
Stroški volitev
2
Drugi stroški in
odhodki
Celotni odhodki
III Davek od dobička od
pridobitne dejavnosti
IV Presežek prihodkov
nad odhodki
V
Presežek odhodkov
nad prihodki

Znesek
v SIT

Zap. Postavka
št.
I.
Sredstva
1
Opredmetena osnovna sredstva
2
Dolgoročne finančne
naložbe
3
Kratkoročne finančne
naložbe
4
Denarna sredstva na
računih
5
Druga sredstva
Skupaj sredstva
II
Obveznosti do virov
sredstev
1
Ustanovitveni vložek
2
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
3
Kratkoročne obveznosti iz poslovanja
4
Presežek odhodkov
nad prihodki
4a Presežek prihodkov
nad odhodki
5
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek
v SIT
1,230.160

1,230.160
1,230.160
1,230.160

2,385.548
1,155.388

1,230.160
Piran je naš

Ob-9777/07
Politična stranka Slovenija je naša, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2006

3,412.054

915
3,412.969
4,538.693
29.664
4,568.357

1,155.388

Zap. Postavka
Znesek
št.
v SIT
I.
Prihodki
1
Prihodki iz državnega
proračuna
23,408.011
2
Prihodki iz proračuna
lokalne skupnosti
3
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov
150.000
4
Prispevki pravnih in
fizičnih oseb ter zasebnikov, ki presegajo v zakonu določeno
višino
5
Drugi prihodki
2,553.527
Celotni prihodki
26,111.538
II
Odhodki
1
Stroški volitev
0
2
Drugi stroški in odhodki
2,741.124
Celotni odhodki
2,741.124
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Zap. Postavka
Znesek
št.
v SIT
III Davek od dobička od
pridobitne dejavnosti
IV Presežek prihodkov
nad odhodki
23,370.414
V
Presežek odhodkov
nad prihodki
skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2006
Zap. Postavka
Znesek
št.
v SIT
I.
Sredstva
1
Opredmetena
osnovna sredstva
352.859
2
Dolgoročne finančne
naložbe
3
Kratkoročne finančne
naložbe
4
Denarna sredstva na
računih
6,032.191
5
Druga sredstva
Skupaj sredstva
6,385.050
II
Obveznosti do virov
sredstev
1
Ustanovitveni vložek
2
Dolgoročne
obveznosti iz
financiranja
3
Kratkoročne
obveznosti iz
poslovanja
15,798.546
4
Presežek odhodkov
nad prihodki
9,413.496
4a Presežek prihodkov
nad odhodki
5
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev
6,385.050
Slovenija je naša
Ob-9779/07
Politična stranka Koper je naš, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2006
Zap. Postavka
št.
I.
Prihodki
1
Prihodki iz
državnega
proračuna
2
Prihodki iz
proračuna lokalne
skupnosti

Znesek
v SIT

Št.
3
4

5
II
1
2

III
IV
V
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Prispevki pravnih
in fizičnih oseb ter
zasebnikov
Prispevki pravnih
in fizičnih oseb
ter zasebnikov, ki
presegajo v zakonu
določeno višino
Drugi prihodki
Celotni prihodki
Odhodki
Stroški volitev
Drugi stroški in
odhodki
Celotni odhodki
Davek od dobička
od pridobitne
dejavnosti
Presežek prihodkov
nad odhodki
Presežek odhodkov
nad prihodki

11,344.652

2.744
11,347.396
10,162.649
69.420
10,232.069

1,115.327

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2006
Zap. Postavka
št.
I.
Sredstva
1
Opredmetena
osnovna sredstva
2
Dolgoročne
finančne naložbe
3
Kratkoročne
finančne naložbe
4
Denarna sredstva
na računih
5
Druga sredstva
Skupaj sredstva
II
Obveznosti do virov
sredstev
1
Ustanovitveni
vložek
2
Dolgoročne
obveznosti iz
financiranja
3
Kratkoročne
obveznosti iz
poslovanja
4
Presežek odhodkov
nad prihodki
4a Presežek prihodkov
nad odhodki
5
Druge obveznosti
do virov sredstev
Skupaj viri sredstev

Znesek
v SIT

3,152.535
3,152.535

2,037.208

1,115.327

3,152.535
Koper je naš

Stran
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Evidence sindikatov
Št. 101-1/2007-2
Ob-9454/07
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila sindikata sodnika za prekrške.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 60, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.
Št. 101-9/2006-4
Ob-9455/07
1. Upravna enota Ptuj preneha hraniti
pravila Osnovne organizacije sindikata
Osnovne šole Majšperk.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, ki se nahajajo v evidenci statutov pod
zaporedno številko 71, se vzamejo iz hrambe z dnem izdaje te odločbe in se izbrišejo
iz evidence statutov.
Št. 101-19/2007-2
Ob-9456/07
Pravila sindikata zavoda VVZ Borisa Pečeta Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
19. 8. 1993, pod zaporedno številko 152, so
bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 8. 12. 2006 in odslej nosijo naziv:
Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 8. 12.
2006, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Vrtec Borisa Pečeta Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec Borisa Pečeta
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Tomšičeva ulica 32.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 18, z dne 23. 3. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-8/2006-4
Ob-9457/07
1. V hrambo pri Upravni enoti Ptuj se
vzamejo pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Javnega
zavoda Osnovne šole Majšperk.
Naziv pravil: Pravila sindikata zavoda.
Ime sindikata: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Javnega zavoda Osnovne šole Majšperk.
Sedež sindikata: Majšperk 32B, 2322
Majšperk.
Kratica sindikata: SVIZ JZ OŠ Majšperk.
2. Pravila, navedena v 1. točki tega izreka, se vzamejo v hrambo z dnem izdaje
te odločbe in se vpišejo v evidenco statutov
pod zaporedno številko 114.
3. Matična
številka
sindikata
je:
1949462.
Št. 101-1/2007-3
Ob-9458/07
Iz evidence statutov sindikatov Upravne
enote Mozirje se izbrišejo: pravila sindikata
GLIN Pohištvo Nazarje, Lesarska cesta
10, Nazarje, ki so bila vpisana v evidenco
pod zaporedno št. 15.

Št. 101-21/2007-2
Ob-9459/07
Pravila sindikata zavoda, Sindikalna skupina Pokrajinski arhiv Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, dne 19. 6. 2000, pod zaporedno
številko 13, so bila spremenjena in sprejeta
na zboru sindikata dne 19. 9. 2006 in odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda Pokrajinskega arhiva Maribor, ko je bilo spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraževanja,
znanosti in kulture Slovenije, Pokrajinski
arhiv Maribor, skrajšano: SVIZ Pokrajinski
arhiv Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Glavni trg 7.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 19, z dne 23. 3. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-22/2007-2
Ob-9460/07
Pravila sindikata Osnovne šole Franc
Rozman Stane Maribor, vpisana v evidenco
statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne 30. 11. 1993, pod zaporedno številko 215, so bila spremenjena in sprejeta
na zboru sindikata dne 9. 12. 2006 in odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ,
z dne 9. 12. 2006, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Osnovna šola Franca Rozmana – Staneta Maribor, skrajšano: SVIZ OŠ Franca Rozmana – Staneta
Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru,
Kersnikova ulica 10.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 20, z dne 26. 3. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-1/2007-04-3
Ob-9461/07
Upravna enota Tržič, s sedežem Trg svobode 18, Tržič, z dnem 26. 3. 2007, sprejme
v hrambo spremembo pravil, vpisanih v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 15,
z nazivom: Pravila sindikata zavoda SVIZ
Osnovne šole Tržič, ki jo je zahtevala pooblaščena oseba sindikata z imenom: Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in
kulture Slovenije Osnovne šole Tržič, s
skrajšanim imenom: SVIZ OŠ Tržič in sedežem: Šolska ulica 7, Tržič.
Št. 101-23/2007-2
Ob-9700/07
Pravilnik Sindikata Neodvisnost – Konfederacije novih sindikatov Slovenije,
Podjetja Certus, ki so hranjena v Upravni enoti Maribor na podlagi odločbe številka, 141-10-0025/96-0800/11, z dne 23. 12.
1996, v zvezi s sklepom o popravi pomote,
številka 14110/0025/96-0800-10, z dne 6. 2.
1997 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 25, z dne 23. 12.

1996, se z dnem 26. 3. 2007 izbrišejo iz
evidence statutov sindikatov.
Št. 101-24/2007-2
Ob-9702/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Janko Padežnik, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
8. 6. 1993, pod zaporedno številko 110, so
bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 28. 6. 2006 in odslej nosijo naziv:
Pravila sindikata zavoda SVIZ, z dne 28. 6.
2006, ko je bilo spremenjeno in sprejeto
tudi ime sindikata, ki odslej glasi: Sindikat
vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije, Osnovna šola Janka Padežnika Maribor, skrajšano: SVIZ OŠ Janka
Padežnika Maribor, s sedežem sindikata v
Mariboru, Iztokova ulica 6.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor pod
zaporedno številko 22, z dne 28. 3. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 02048-11/2007/4
Ob-9704/07
Statut Sindikata Gorenjske regije
(SGR), s sedežem na Jesenicah, Cesta
Maršala Tita 65, se hrani pri Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 21. 3. 2007 pod zaporedno številko 182.
Št. 101-3/2007-2
Ob-9706/07
1. Pravila Sindikata Plastmetalservis
podjetje za konstrukcijo, orodjarstvo in
vzdrževanje d.o.o. SKEI Slovenije podružnica sindikata SKEI Plastmetal servis iz Ruš (skrajšano ime: Sindikat SKEI
Plastmetal servis, Ruše), matična številka
5995019, ki so hranjena v Upravni enoti
Ruše na podlagi odločbe številka 024-25/93,
z dne 9. 11. 1993 in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zaporedno številko 25,
z dne 9. 11. 1993, se izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
2. Stroški postopka niso zaznamovani.
Št. 101-19/2007-7
Ob-9725/07
Temeljni akt – Pravila o delovanju Sindikata podjetja Mineral d.d., ki se hrani pri
Upravni enoti Ljubljana, Izpostava MostePolje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan
v evidenci statutov pod zaporedno številko
118, se z dnem 7. 3. 2007 izbriše iz evidence statutov sindikatov.
Št. 02048-13/2007/2
Ob-9726/07
Statut Sindikata Since 07 Sindikat
centrov za socialno delo (Since 07), s
sedežem v Ljubljani, Trg OF 14, se hrani
pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 26. 3. 2007 pod zaporedno številko 183.
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Odločbe in sklepi po Zakonu
o preprečevanju omejevanja konkurence
Št. 306-28/2007-7
Ob-9707/07
Urad RS za varstvo konkurence je dne
27. 3. 2007 na podlagi priglasitve koncentracije izdal odločbo, s katero je v skladu
s tretjim odstavkom 38. člena Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence (Ur.
l. RS, št. 56/99 in 37/00; v nadaljevanju
ZPOmK) odločil, da je koncentracija družb
Dumida, Trgovina, proizvodnja in storitve, d.o.o., Spodnje Dobrenje 42/a, 2211
Pesnica pri Mariboru in TT -Trgotehna Trgovina, d.o.o., Sermin 7/a, 6000 Koper,
skladna s pravili konkurence in da ji ne bo
nasprotoval.
Koncentracija se bo izvedla s pridobitvijo
100% poslovnega deleža družbe TT – Trgotehna d.o.o. s strani družbe Dumida d.o.o.
na podlagi pogodbe o prodaji in odsvojitvi
poslovnega deleža, kar pomeni koncentracijo podjetij v smislu določila druge alinee 2.
odstavka 11. člena ZPOmK.
Na podlagi podatkov iz priglasitve in drugih dostopnih podatkov je Urad ugotovil, da
v zadevi priglašene koncentracije ni izkazan
resen sum o neskladnosti koncentracije s
pravili konkurence.
Urad RS za varstvo konkurence

Stran
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Objave gospodarskih družb
Ob-9452/07
Na podlagi 532. člena ZGD-1 obveščamo, da je družba ACH d.d., Ljubljana, Baragova 5, Ljubljana, dne 22. 3. 2007 pridobila
240.979 delnic Debitela Telekomunikacije
d.d. Ljubljana, Železna cesta 18.
S tem je ACH d.d., Ljubljana pridobila
večinski delež, ter tako postala imetnik 88%
vseh delnic Debitela Telekomunikacije d.d.
Debitel d.d. Ljubljana
Borut Razdevšek, direktor
Ob-9642/07
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d.v.z., Vošnjakova ulica 2, Ljubljana, vpisana v sodni register Okrožnega sodišča
v Ljubljani pod vložno številko 1/32396/00
(nadalje: Vzajemna, d.v.z.), obvešča, da je
dne 4. 4. 2007 predložila sodnemu registru
Okrožnega sodišča v Ljubljani predlog Pogodbe o prenosu premoženja družbe Vzajemne, d.v.z., Ljubljana, na družbo Adriatic
Slovenica, d.d., Koper.
Pouk članom: člani Vzajemne, d.v.z.,
imajo pravico pregledati listine v zvezi s prenosom premoženja, določene v členu 586.2
ZGD-1, ki se nahajajo na sedežu družbe.
Družba bo vsakemu članu na njegovo zahtevo najpozneje naslednji delovni dan dala
prepis teh listin/-e iz člena 586.2 ZGD-1.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
mag. Marko Jaklič
predsednik uprave
mag. Franc Henigman
član uprave
Ob-9645/07
Uprava družbe Ljubljanski kabel, telekomunikacijske storitve d.d., Tivolska 50, Ljubljana in direktorica družbe Masicom, trgovina in storitve d.o.o., Tivolska 50, Ljubljana
v skladu s 586. členom ZGD-1 obveščata,
da sta dne 3. 4. 2007 predložili sodnemu
registru Okrožnega sodišča v Ljubljani pogodbo o pripojitvi odvisne družbe Masicom
d.o.o. kot prevzete družbe v izključni lasti
družbe Ljubljanski kabel d.d. kot prevzemne
družbe, ki je bila sklenjena dne 2. 4. 2007.
Delničarjem družbe Ljubljanski kabel d.d. so
v skladu s 586. členom ZGD-1 na razpolago
vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe
Ljubljanski kabel d.d. O pripojitvi bo odločala
skupščina družbe Ljubljanski kabel d.d. dne
7. 5. 2007 v skladu z objavljenim sklicem.
Uprava družbe Ljubljanski kabel d.d.
Marko Kočila
Direktorica družbe Masicom d.o.o.
Marija Beganović

Sklici skupščin
Ob-9636/07
Na podlagi 14. člena Statuta TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d., in drugega
odstavka 295. člena Zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1), Uprava TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d., sklicuje

22. redno skupščino
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice,
d.d. Koper – Capodistria, Ferrarska 10,
ki bo 7. 5. 2007 ob 10. uri v prostorih
Zavarovalnice Triglav d.d. Verovškova 60/C,
Ljubljana, soba 313.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa: ugotovi se sklepčnost
skupščine, za predsednika skupščine se
izvoli mag. Vladimirja Miša Čeplaka, za
preštevalca glasov Andreja Vakslerja. Seji
skupščine bo prisostvoval vabljen notar Miro
Košak, ml. iz Ljubljane.
2. Povečanje osnovnega kapitala.
Predlog sklepa:
Osnovni kapital, ki trenutno znaša
22,152.979 EUR in bo po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register
po sklepu skupščine z dne 11. 12. 2006
znašal 23,822.149,89 EUR se poveča za
1,999.993,71 EUR, tako da bo znašal po
izvedenem povečanju 25,822.143,60 EUR.
Povečanje se opravi z izdajo 47927 novih
kosovnih imenskih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem
kapitalu enak delež. Osnovni kapital bo po
povečanju razdeljen na 618801 kosovno
imensko delnico.
Obstoječi delničarji imajo prednostno
pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu
zavarovalnice pred njegovim povečanjem
(prednostni upravičenci v prvem krogu). Rok
za uveljavitev pravice je zadnji dan roka
za vpis delnic s strani prednostnih upravičencev, določen v tem sklepu. Nevpisane
in nevplačane delnice posameznih prednostnih upravičencev bodo po pozivu uprave
ponujene v drugem krogu v odkup zainteresiranim delničarjem zavarovalnice (upravičenci v drugem krogu). Delničarji lahko v
drugem krogu vpišejo in vplačajo delnice ne
glede na njihov delež v osnovnem kapitalu
zavarovalnice, pri čemer se bo upoštevalo
pravilo prednosti glede na vrstni red vpisa
in vplačila do popolnega prevzema vseh
izdanih delnic. Presečni dan za pridobitev
pravice do vpisa in vplačila novih delnic v
prvem in drugem krogu je 8. 5. 2007.
Povečanje osnovnega kapitala se opravi
in se nove delnice izdajo na naslednji način
in pod naslednjimi pogoji:
– Firma izdajatelja novih delnic: TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica, d.d.
– Vrsta in razred novih delnic: nove delnice so kosovne navadne imenske delnice
izdane v nematerializirani obliki.
– Vsaka nova delnica bo njenemu imetniku dajala naslednje pravice:
– pravico do udeležbe pri upravljanju zavarovalnice;
– pravico do dela dobička;
– pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju zavarovalnice.
– Vsaka delnica daje en glas.
– Novo izdane delnice tvorijo z obstoječimi delnicami en razred. Imetniki novo
izdanih delnic bodo udeleženi v bilančnem

dobičku za poslovno leto 2007 v višini sorazmerno času od vplačila do zaključka poslovnega leta.
– Nove delnice so prosto prenosljive.
– Emisijska vrednost ene nove delnice
je 41,73 EUR.
– Emisijska vrednost celotne izdaje novih delnic je 1,999.993,71 EUR in je enaka zmnožku števila novih delnic (47927) in
emisijske vrednosti ene nove delnice (41,73
EUR).
– Način izdaje novih delnic: nove delnice
bodo izdane v nematerializirani obliki. Za izvedbo vpisa novih delnic v centralni register
KDD Centralne Klirinško depotne družbe,
d.d., je pooblaščena Uprava zavarovalnice.
– Način izplačila dividende: dividende
na nove delnice se izplačujejo na način,
določen s statutom zavarovalnice in sklepom skupščine o delitvi dobička, pri čemer
so nove delnice udeležene pri dobičku za
poslovno leto 2007 v višini, ki je sorazmerna času od njihovega vplačila do zaključka
poslovnega leta.
– Pogoji vpisa in vplačila delnic: vpis in
vplačilo delnic za prednostne upravičence v
prvem krogu se bo pričel na dan poziva za
vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem
listu RS in bo trajal 15 koledarskih dni. Vpis
in vplačilo za upravičence v drugem krogu
se bo pričel na dan poziva za vpis in vplačilo, ki bo objavljen v Uradnem listu in bo trajal
5 koledarskih dni.
– Nove delnice se bodo vpisovale z vpisno izjavo (vpisnim potrdilom) v prostorih zavarovalnice v Kopru, Ferrarska 10, vsak delovni dan v času vpisa od 9.00 do 12.00 ure.
– Nove delnice morajo biti vplačane izključno v denarju na račun zavarovalnice
pri Abanki Vipi, d.d., Ljubljana, Slovenska
cesta 58, št. 05100-8011704885 najkasneje
do izteka roka za vpis in vplačilo teh delnic v
prvem oziroma drugem krogu.
– Presežki vplačil morebitnih preveč vpisanih in vplačanih delnic bodo delničarjem
vrnjeni do 20. 6. 2007.
– Če izdaja delnic ne uspe ali uspe le
delno oziroma ne pride do registracije izvedbe povečanja osnovnega kapitala, bodo
izvršena vplačila vrnjena v roku 120 dni po
izteku roka za vpis in vplačilo delnic v drugem krogu.
– Postopek razdelitve in izročitve novih
delnic
– Uprava in predsednik nadzornega sveta bosta prijavila sklep o povečanju osnovnega kapitala za vpis v sodni register nemudoma po ugotovitvi uspešnosti vpisa in
vplačila na podlagi pripravljenih sprememb
Statuta oziroma prečiščenega besedila Statuta v notarski obliki. Nove delnice bodo
izdane po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodnem registru v skladu z Zakonom
o nematerializiranih vrednostnih papirjih in
izročene v skladu s pravili KDD Centralne
klirinško depotne družbe, d.d.
– Nadzorni svet je pooblaščen, da po
izvedenem povečanju osnovnega kapitala,
glede višine osnovnega kapitala in števila
delnic uskladi besedilo statuta z novo višino
osnovnega kapitala in novim številom delnic
iz prvega odstavka tega sklepa.

31 / 6. 4. 2007 /

2477

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

3. Odobreni kapital.
Predlog sklepa:
Uprava zavarovalnice je pooblaščena,
da v obdobju petih let od vpisa te spremembe Statuta v sodni register poveča osnovni
kapital za največ 2,000.000 EUR z izdajo
novih delnic za denarne vložke. Višino povečanja osnovnega kapitala določi uprava
zavarovalnice s soglasjem nadzornega sveta (odobreni kapital).
Nadzorni svet je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala v skladu s tem
členom ustrezno uskladi besedilo Statuta
tako, da se določbe statuta ujemajo z novimi
dejstvi, nastalimi zaradi povečanja osnovnega kapitala in zaradi izdaje novih delnic.
4. Sprememba statuta.
Predlog sklepa: sprejme se spremembe
statuta zavarovalnice v predloženem besedilu.
Predlogi delničarjev
Dopolnitev dnevnega reda s točnim
nazivom točke in predlogom sklepa mora
biti predložena v pisni obliki, obrazložena
in posredovana tajništvu uprave družbe v
roku 7 dni po objavi sklica skupščine. Vsak
nasprotni predlog delničarjev k predlogom
sklepov po posameznih točkah dnevnega
reda mora biti podan v pisni obliki ter obrazložen.
Udeležba na skupščini
Pravico do udeležbe na skupščini imajo
delničarji – imetniki navadnih delnic, ki so
peti dan pred dnevom skupščine ob začetku delovnega časa zavarovalnice vpisani v
centralno evidenco delnic pri KDD Centralni
klirinško depotni družbi d.d.
Delničar, ki ima pravico do udeležbe na
skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca, ki
uresničuje njegove glasovalne pravice na
skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti najkasneje na dan zasedanja skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo in na njej
uveljavljajo glasovalno pravico vsi delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so
na dan skupščine vpisani v delniško knjigo
TRIGLAV, Zdravstvene zavarovalnice, d.d.
Na dan zasedanja skupščine se morajo delničarji prijaviti v sejni sobi, kjer bo potekalo
zasedanje skupščine.
Gradivo
Gradivo za skupščino je delničarjem dostopno vsak delovni dan od 10. do 12. ure
od dneva objave sklica skupščine naprej
v tajništvu uprave TRIGLAV, Zdravstvene
zavarovalnice, d.d. na njenem sedežu v Kopru, Ferrarska 10.
Ponovno zasedanje skupščine
Če skupščina ob sklicu ne bo sklepčna,
bo ponovno zasedanje skupščine istega dne
ob 11. uri v istem prostoru. Skupščina bo
takrat veljavno odločala ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava TRIGLAV,
Zdravstvene zavarovalnice, d.d.

družbe v Ljubljani, Brnčičeva ulica 13, od
dneva objave sklica v Uradnem listu RS, do
dneva zasedanja skupščine vsak delovni
dan med 9. in 10. uro.
III. Čas sklica:
Skupščina je sklicana ob 13. uri. Kolikor
tedaj skupščina ne bo sklepčna v skladu s
prvim odstavkom 52. člena Statuta družbe,
bo zasedanje skupščine istega dne ob 14.
uri na istem kraju, ko bo skupščina v skladu
z drugim odstavkom 52. člena Statuta družbe veljavno sprejemala odločitve ne glede
na število prisotnih glasov.
IV. Pogoji udeležbe:
Ob prihodu na zasedanje skupščine se
delničarji izkažejo s tem, da na vpogled predložijo originalne delnice družbe. Ob podpisu na seznam udeležencev le-ti prejmejo
morebitno dodatno gradivo za skupščino.
V primeru organiziranega zbiranja pooblastil mora pooblaščenec predložiti dokumente v skladu z Zakonom o prevzemih.
JAE Trgovina d.d.
izvršni direktor
Simon Škrlep

Ob-9638/07
Izvršni direktor družbe JAE Trgovina d.d.
na podlagi 49. člena Statuta družbe sklicuje
2. zasedanje skupščine
delničarjev delniške družbe JAE
Trgovina d.d.,
ki bo v torek, dne 15. 5. 2007 ob 13. uri v
sejni sobi na Brnčičevi ulici 13 v Ljubljani.
I. Dnevni red:

1. Izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa št. 1: za predsednico 2.
zasedanja skupščine delničarjev JAE Trgovina d.d. se izvoli Katarina Lavrin Marenče.
2. Predstavitev letnega poročila družbe
JAE Trgovina d.d. za leto 2006.
Predlog sklepa št. 2:
1. Sprejme se letno poročilo družbe JAE
Trgovina d.d. za leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega
dobička ter o podelitvi razrešnice upravnemu odboru.
Predlog sklepa št. 3:
1. Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
v višini 1,581.588,21 SIT ostane nerazporejen.
2. Skupščina
podeljuje
razrešnico
Upravnemu odboru družbe za poslovno
leto 2006.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe
v EUR.
Predlog sklepa št. 4: skladno z Zakonom
o uvedbi eura in 693. in 695. členom ZGD-1
se nominalni znesek materializiranih delnic
družbe JAE Trgovina d.d., izdanih dne 4. 10.
2006 z serijskimi številkami A001-A210 preračuna v evrski znesek, tako da poslej nominalni znesek delnice družbe JAE Trgovina d.d. znaša 1.001,50 EUR. Nadalje se
osnovni kapital družbe preračuna v evrski
znesek in tako po novem znaša 210.315
EUR. Presežek, ki nastane pri preračunu v
znesku 0,47 EUR se prenese v kapitalske
rezerve družbe.
5. Dematerializacija delnic in uvedba
imenskih kosovnih delnic.
Predlog sklepa št. 5:
1. Materializirane prinosniške delnice
družbe JAE Trgovina d.d. z nominalnim
zneskom 240.000 SIT, zdaj 1.001,50 EUR,
izdane dne 4. 10. 2006 z serijskimi številkami A001-A210 se preoblikujejo v imenske
kosovne delnice brez nominalne vrednosti
ter se dematerializirajo. Družba poskrbi za
dematerializacijo in vpis delnic pri Centralni klirinško depotni družbi (v nadaljevanju
»KDD«). Postopek dematerializacije in vpisa delnic pri KDD, skladno z zakonskimi
določbami, določi Upravni odbor družbe.
6. Sprememba statuta.
Predlog sklepa št. 6:
Skladno s sklepom št. 4 in št. 5 se sprejmejo sledeče spremembe statuta družbe:
1. Spremeni se 12. člen statuta družbe
JAE Trgovina d.d., tako da se poslej glasi:
Osnovni kapital družbe znaša 210.315
EUR.
2. Spremeni se 20. člen statuta družbe
JAE Trgovina d.d., tako da se poslej glasi:
Osnovni kapital je razdeljen na 210 navadnih kosovnih delnic.
Delnice se glasijo na ime.
Delnice se izdajo v nematerializirani ob
liki.
3. Spremeni se 2. odstavek 48. člena
statuta družbe JAE Trgovina d.d., tako da
se poslej glasi:
Na skupščini izvršujejo glasovalno pravico delničarji, ki so svojo navzočnost pisno
najavili najkasneje 3 dni pred zasedanjem
skupščine in so bili tega dne tudi vpisani kot
delničarji v centralnem registru pri Klirinško
depotni družbi.
Predlog sklepa št. 7
Skladno s sklepom št. 6 se sprejme čistopis Statuta družbe JAE Trgovina d.d..
II. Vpogled gradiva:
Gradivo za skupščino s predlogi sklepov,
je na vpogled delničarjem družbe na sedežu
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Ob-9640/07
V skladu z 21. členom statuta Vzajemne
zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana,
Vošnjakova ulica 2, in drugim odstavkom
295. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 v zvezi s prvim odstavkom 54. člena
Zakona o zavarovalništvu, uprava sklicuje
12. skupščino
Vzajemne zdravstvene zavarovalnice,
d.v.z.
ki bo v četrtek, dne 10. 5. 2007, ob 10.
uri, v dvorani Tri lilije, Poženelova ulica 22,
Laško.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev prisotnosti članov in pooblaščencev ter notarja.
2. Soglasje skupščine k prenosu premoženja Vzajemne, d.v.z., na Adriatic Slovenico, d.d.
Predlog sklepa:
Skupščina soglaša s prenosom celotnega premoženja Vzajemne zdravstvene
zavarovalnice, d.v.z., Ljubljana, Vošnjakova ulica 2, brez predhodne likvidacije na
Adriatic Slovenico Zavarovalno družbo, d.d.,
Koper, Ljubljanska c. 3a, in daje soglasje k
sklenitvi pogodbe o prenosu premoženja,
z vsebino, določeno v predlogu Pogodbe
o prenosu premoženja z dne 28. 3. 2007.
Predlog Pogodbe o prenosu premoženja z
dne 28. 3. 2007 se priloži notarskemu zapisniku skupščine.
Skupščine se lahko udeležijo člani Vzajemne, d.v.z., ki najkasneje 10 dni pred
skupščino pisno prijavijo svojo udeležbo
Vzajemni, d.v.z. Prijava mora vsebovati ime
in priimek, prebivališče člana ter številko
zavarovalne pogodbe (police), ki je podlaga
za članstvo v Vzajemni, d.v.z. Skupščine se
lahko udeležijo le člani Vzajemne, d.v.z.,
ki imajo na zadnji dan prijave udeležbe na
skupščini izpolnjene obveznosti plačila vseh
zapadlih obveznosti iz sklenjene zavarovalne pogodbe z Vzajemno, d.v.z. Če nameravajo glasovalno pravico za člane uresničevati pooblaščenci, mora biti pisno pooblastilo
predloženo Vzajemni, d.v.z., najkasneje 10
dni pred skupščino, pooblaščenec pa mora
v istem roku pisno prijaviti Vzajemni, d.v.z.,
svojo udeležbo na skupščini. Pooblastilo
mora vsebovati naslednje podatke o članu:
ime, priimek, prebivališče ter številko zava-
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rovalne pogodbe (police), ki je podlaga za
članstvo v Vzajemni, d.v.z.
Vzorec prijave ter priporočena oblika pooblastila sta na voljo na spletni strani Vzajemne, d.v.z., www.vzajemna.si.
Gradivo za dnevni red s predlogi sklepov
in utemeljitvami je na vpogled članom Vzajemne, d.v.z., na sedežu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice, d.v.z., Vošnjakova ulica 2,
Ljubljana, v tajništvu uprave, vsak delavnik
od 9. do 12. ure.
Najmanj 5 odstotkov članov Vzajemne,
d.v.z., lahko najkasneje v desetih dneh po
objavi sklica skupščine poda zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine. Zahteva
mora biti pisna in mora vsebovati predlog
sklepa z utemeljitvijo. Zahteva se pošlje
upravi Vzajemne, d.v.z.
Prostor, kjer bo potekala skupščina, bo
za člane odprt dve uri pred začetkom zasedanja skupščine. Prosimo, da člani in pooblaščenci pridejo v prostore v primernem
času pred začetkom skupščine, da se bo
lahko pravočasno izvedel postopek prijave.
Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet.
Vzajemna zdravstvena
zavarovalnica, d.v.z.
predsednik uprave
mag. Marko Jaklič
Ob-9644/07
Uprava družba s soglasjem nadzornega
sveta delniške družbe Ljubljanski kabel
d.d., Tivolska 50, Ljubljana, sklicuje
skupščino družbe,
ki bo v ponedeljek dne, 7. 5. 2007 ob 14.
uri v veliki dvorani na Gospodarski zbornici
Slovenije, Dimičeva 13, Ljubljana, z naslednjim dnevni redom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in delovnih teles skupščine.
2. Uporaba bilančnega dobička za leto
2006 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta:
a) Skupščina se seznani z letnim poročilom o poslovanju družbe v preteklem poslovnem letu 2006 z mnenjem revizorja in s
pisnim poročilom k letnemu poročilu, ki ga je
predložil nadzorni svet, s katerim obvešča
skupščino, da je sprejel Letno poročilo za
leto 2006.
b) Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2006
v skupni višini 327,412.385,90 SIT ostane
nerazporejen.
c) Skupščina s tem sklepom podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu
družbe za poslovno leto 2006.
3. Imenovanje finančnega revizorja družbe za poslovno leto 2007.
Predlog sklepa po predlogu nadzornega sveta: za finančnega revizorja družbe
za poslovno leto 2007 se imenuje KPMG
d.o.o., Ljubljana.
4. Preračun osnovnega kapitala družbe v
evre, uvedba kosovnih delnic in umik lastnih
delnic in zmanjšanje osnovnega kapitala
družbe ter spremembe statuta družbe.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta:
Vsi tolarski zneski v 5. členu statuta družbe se spremenijo v eure v skladu z ZGD-1
ter se zaradi uskladitve z eurom nominalna
vrednost ene delnice zmanjša iz 400,60 eurov na 400 eurov, s tem pa se zmanjša tudi
obstoječi osnovni kapital družbe za znesek
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2.589,60 eurov in se ta razlika prenese v
kapitalske rezerve družbe.
Vse delnice se pretvorijo v kosovne delnice, in sicer tako, da vsaka ena delnica
z nominalnim zneskom 400 eurov postane ena kosovna delnica brez nominalnega
zneska.
Družba v skladu s 381. členom ZGD-1
umika 68 lastnih delnic za znesek 27.200
eurov in se zato osnovni kapital družbe in
število delnic zmanjša na znesek 1,699.200
eurov, ki je razdeljen na 4.248 navadnih
delnic.
V skladu z navedenim se zato spremeni
5. člen statuta tako, da se po novem glasi:
»Osnovni kapital družbe znaša 1,699.200
EUR in je razdeljen na 4.248 delnic. Vse
delnice so enega razreda in so v celoti vplačane. Vse so navadne imenske delnice. Za
prenos delnic je potrebno predhodno soglasje družbe (vinkulacija delnic). Družba
izda delnice v nematerializirani obliki«.
5. Vpis in izdaja delnic v nematerializirani
obliki pri KDD – Centralni klirinško depotni
družbi.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta: vse delnice družbe se
vpišejo in izdajo v nematerializirani obliki v
centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško
depotni družbi, d.d. Ljubljana.
6. Pridružitev družbe Masicom d.o.o.
družbi Ljubljanski kabel d.d.
Predlog sklepa po predlogu uprave in
nadzornega sveta: skupščina družbe se seznani s predloženimi listinami iz drugega
odstavka 586. člena ZGD-1 in daje soglasje
k pogodbi o pripojitvi družbe Masicom d.o.o.
k družbi Ljubljanski kabel d.d., ki je priloga
tega zapisnika skupščine.
7. Izvolitev članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa po predlogu nadzornega
sveta:
Ugotovi se, da na podlagi njihovih odstopnih izjav z dnem preknjižbe 2832 delnic izdajatelja Ljubljanski kabel d.d. v centralnem
registru imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD – Centralna
klirinško depotna družba, delniška družba,
na ime družbe UPC Telemach d..o.o. Ljubljana preneha mandat dosedanjim članom
nadzornega sveta Damirju Cibicu, Mariji Lah
in Borutu Razdevšku in se z dnem navedene preknjižbe delnic razrešijo.
V nadzorni svet družbe se izvolijo: Vojko
Rovere, Jace Johnson, Georg Zielinski, ki
nastopijo mandat z dnem preknjižbe 2832
delnic izdajatelja Ljubljanski kabel d.d. v
centralnem registru imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD
– Centralna klirinško depotna družba, delniška družba na ime družbe UPC Telemach
d.o.o. Ljubljana.
Gradivo za skupščino družbe je vsem
delničarjem na voljo na sedežu družbe v
6. nadstropju, Tivolska 50, vsak delovnik
med 9. in 12. uro od dneva objave sklica
skupščine dalje.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
ki svojo udeležbo na skupščini predhodno
pisno najavijo upravi družbe najkasneje v
roku 3 dni pred zasedanjem skupščine to je
do vključno petka 4. 5. 2007.
Skupščine se lahko udeležijo lastniki delnic oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti
zastopniki. Glasuje se osebno ali po pooblaščencu oziroma zastopniku, in sicer na
podlagi glasovnice, ki jo prejme delničar ob
vstopu v dvorano. Pooblastilo za zastopanje

na skupščini mora biti pisno in mora biti pred
začetkom skupščine predloženo družbi.
Vse delničarje vljudno prosimo, da se
zaradi razdelitve glasovnic prijavljenim udeležencem zglasite pol ure pred začetkom
skupščine.
Ljubljanski kabel d.d.
uprava družbe
Marko Kočila
Ob-9647/07
V skladu s Statutom delniške družbe Izi
mobil, telekomunikacije d.d. nadzorni svet
družbe sklicuje
skupščino delničarjev družbe,
ki bo dne 16. 5. 2007 ob 13. uri v prostorih delniške družbe Izi mobil d.d., Stegne 15,
1000 Ljubljana.
Dnevni red skupščine:
1. Ugotovitev prisotnosti delničarjev in
sklepčnosti.
2. Imenovanje notarja.
Predlog sklepa: za notarja se imenuje
notar Miro Košak.
3. Imenovanje organov skupščine.
Predlog sklepa:
Imenujejo se sledeči organi skupščine:
Predsednik skupščine: Ksenija Brajkovič.
Verifikacijska komisija: Katja Pečar, Loredana Urbančič.
4. Seznanitev skupščine s poslovnim poročilom in poročilom nadzornega sveta ter
podelitev razrešnice upravi in nadzornemu
svetu.
Predlog sklepa: skupščina se je seznanila s poročilom nadzornega sveta in poslovnim poročilom podjetja Izi mobil d.d. za leto
2006 ter podeljuje razrešnico upravi podjetja
in nadzornemu svetu.
5. Imenovanje novih članov nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: ugotovi se, da sta člana nadzornega sveta Janko Jenko in Borut
Lah, ki sta bila dne 28. 10. 2005 imenovana
za člana nadzornega sveta, družbi podala
pisni izjavi, da odstopata kot člana, pri čemer Janku Jenku mandat preneha z dnem
15. 2. 2006, Borutu Lahu pa z dnem 16. 4.
2007.
Za čas do izteka mandata, ki bi ga sicer
imela v prejšnjem odstavku navedena člana
nadzornega sveta, to je do 30. 6. 2009, se
za nova člana nadzornega sveta imenujeta
osebi z imenom:
– Moamir Jarovič, državljan Bosne in
Hercegovine,
– Marcus Hutter, državljan Liechtensteina.
6. Določitev nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: članom nadzornega sveta se določi letna nagrada za delo v nadzornem svetu, in sicer v pavšalnem znesku
2.000 EUR.
Izi mobil, telekomunikacije d.d.
predsednik nadzornega sveta
Borut Lah
Št. 9/2007
Ob-9708/07
V skladu s točko 7. člena statuta družbe
Avtoprevozništvo in servisi d.d., Koroška c.
64, Velenje, sklicuje uprava družbe
14. redno skupščino
družbe APS d.d.,
ki bo v sredo 9. 5. 2007 ob 10. uri na sedežu družbe v Velenju, Koroška c. 64.
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Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine, potrditev dnevnega reda in imenovanje notarja.
Predlog sklepa:
Izvolijo se:
– za predsednika skupščine Dijana Višnar,
– za preštevalki glasov Olga Seitl in Marija Balog.
Potrdi se objavljeni dnevni red skupščine.
Skupščini bo prisostvoval notar Srečko
Gabrilo.
2. Seznanitev skupščine s sprejetim Letnim poročilom za leto 2006 in Poročilom
nadzornega sveta po 282. členu ZGD.
Predlog sklepa:
Skupščina se seznani s sprejetim Letnim
poročilom za leto 2006 in Poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD.
Letno poročilo in Poročilo nadzornega
sveta so delničarjem dostopni na sedežu
družbe.
3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2006.
Predlog sklepa: skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava njuno delo v poslovnem letu 2006.
4. Informacija in obravnava poslovanja
v letu 2007.
Predlog sklepa: sprejme se informacija o
poslovanju družbe v letu 2007.
5. Ureditev Statuta podjetja APS d.d.
tako, da bo samostojni akt brez predhodnega akta o lastninskem preoblikovanju
podjetja APS, p.o.
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Predlog sklepa: statut družbe APS d.d.
urediti tako, da bo samostojni akt brez predhodnega akta o lastninskem preoblikovanju
podjetja Avtoprevozništvo in servisi, p.o.
6. Vprašanja in pobude delničarjev.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe. Pravico udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki
pisno prijavo osebno ali s priporočeno pošto
dostavijo družbi najkasneje tri dni pred sejo
skupščine.
Udeležence prosimo, da se prijavijo v
sprejemni pisarni skupščine uro pred začetkom zasedanja. V sprejemni pisarni so najavljeni udeleženci dolžni podpisati seznam
prisotnih delničarjev oziroma pooblaščencev ter prevzeti glasovalne lističe, ki služijo
kot vstopnica za udeležbo na skupščini in
druga gradiva.
Gradivo za skupščino, vključno z letnim
poročilom in poročilo nadzornega sveta, je
na voljo na sedežu družbe v tajništvu, vsak
delovni dan od 8. do 10. ure.
Vljudno prosimo, da svoje morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda sporočite v sedmih dneh od
objave tega vabila upravi družbe APS d.d.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se počaka pol ure. Čez pol ure
je skupščina sklepčna ne glede na višino
zastopanega kapitala.
Uprava APS, d.d.
Uroš Zagoričnik
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Objave po Zakonu
o gospodarskih zbornicah
Ob-9665/07
Na podlagi 10. člena Zakona o gospodarskih zbornicah (ZGZ, Ur. l. RS, št. 60/06),
podjetja:
– Krka, tovarna zdravil, d.d., Novo mesto,
s sedežem Šmarješka cesta 6, Novo mesto,
– Begrad d.d., gradbeništvo, trgovina,
inženiring, s sedežem Kočevarjeva ulica 4,
Novo mesto,
– Trimo inženiring in proizvodnja montažnih objektov, d.d., s sedežem Prijateljeva
cesta 12, Trebnje,
– Adria Mobil proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto, s sedežem Straška
cesta 50, Novo mesto,
– Terme Krka, zdraviliške, turistične in
gostinske storitve, d.o.o., s sedežem Ljubljanska cesta 26, Novo mesto,
– Zavarovalnica Tilia d.d. Novo mesto,
delniška zavarovalna družba s popolno odgovornostjo, s sedežem Seidlova cesta 5,
Novo mesto,
– Kolpa proizvodnja in predelava plastičnih mas, d.d. Metlika, s sedežem Rosalnice
5, Metlika,
– Novoles lesna industrija Straža, d.d., s
sedežem Na žago 6, Straža,
– Danfoss Compressors podjetje za pro
izvodnjo kompresorjev d.o.o., s sedežem
Ulica heroja Stariha 24, Črnomelj,
– Akripol proizvodnja in predelava polimerov, d.d., s sedežem Prijateljeva cesta
11, Trebnje,
– Novoline Commerce trgovina in storitve, d.o.o. Novo mesto, s sedežem Trdinova
ulica 6, Novo mesto,
– CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., s
sedežem Ljubljanska cesta 47, Novo mesto,
– IST industrija, svetovanje, trgovina
d.o.o., s sedežem Štefan pri Trebnjem 28,
Trebnje,
– Kovinotehna MKI montaža, kovinarstvo, instalacije, d.o.o., s sedežem Podbevškova ulica 15, Novo mesto,
– Biro Bonus družba za davčno svetovanje, knjigovodstvo, podjetništvo d.o.o., s
sedežem Koprska ulica 92, Ljubljana,
– Jakles izdelava notranje opreme, inženiring in trgovina Dvor d.o.o., s sedežem
Dvor 11, Dvor,

– REM montaža in kleparstvo d.o.o., s
sedežem Dolenja Nemška vas 68, Trebnje,
– Arex proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. Šentjernej, s sedežem Trubarjeva
cesta 7, Šentjernej
sklicujejo
ustanovno skupščino
Gospodarske zbornice Dolenjske in
Bele krajine,
ki bo dne 23. aprila 2007 ob 13. uri v
dvorani hotela Šport na Otočcu.
Dnevni red:
1. Otvoritev ustanovne skupščine.
2. Ustanovitev Gospodarske zbornice
Dolenjske in Bele krajine in sprejem Statuta
ter pravilnika o volitvah v organe zbornice.
3. Izvolitev predsednika.
4. Izvolitev članov upravnega odbora.
5. Izvolitev članov nadzornega odbora.
6. Določitev višine članarine.
7. Razno.
Ustanovne skupščine se lahko udeleži
vsaka oseba, ki je lahko v skladu s 4. členom Zakona o gospodarskih zbornicah in
6. členom predloga statuta Gospodarske
zbornice Dolenjske in Bele krajine član gospodarske zbornice.
Ustanovne skupščine se lahko, razen
zakonitih zastopnikov oseb iz prejšnjega
odstavka, s pisnimi pooblastili udeležijo tudi
njihovi pooblaščenci.
Pravico udeležbe na ustanovni skupščini
in uresničevanja glasovalne pravice imajo
samo tiste osebe, ki bodo do vključno 18. 4.
2007 prijavile svojo udeležbo na naslov GZS
– Območna zbornica Novo mesto, Novi trg
11, 8000 Novo mesto, e-naslov: oz.nm@
gzs.si.
Predlog statuta in druga gradiva za
ustanovno skupščino ter dodatne informacije so bodočim članom Gospodarske
zbornice Dolenjske in Bele krajine na voljo
na naslovu GZS-Območna zbornica Novo
mesto, Novi trg 11, 8000 Novo mesto na
spletni strani: http://www.gzs.si/slo/regije/oz_dolenjska_bela_krajina.
Jože Colarič
pooblaščenec sklicateljev
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Zavarovanja terjatev
SV 244/07
Ob-10067/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane KolencRus iz Trbovelj, opr. št. SV 244/07 z dne
3. 4. 2007, je bila nepremičnina - enosobno
stanovanje št. 4, v prvem nadstropju stanovanjskega objekta na naslovu Podkraj
93, Hrastnik, v skupni izmeri 41,70 m2,
last zastavitelja Unufrejščuk Siniša, EMŠO
2507982500359, stan. Ulica talcev 30, Zagorje ob Savi, na podlagi prodajne pogodbe
z dne 14. 3. 2007, sklenjene med Seme
Primožem in Seme Polono, obema kot prodajalcema in Unufrejščuk Sinišem, kot kupcem, zastavljena v korist upnice Raiffeisen
Krekove banke d.d., Slomškov trg 18, Maribor, matična številka 5706491, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku
Unufrejščuk Mihailu, v višini 43.713 CHF
z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki
bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila
terjatve.
SV 213/07
Ob-10068/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Zag-Győfi
iz Lendave, opravilna številka SV 213/07 z
dne 29. 3. 2007, je bila nepremičnina, ki je
vpisana v zemljiško knjigo Okrajnega sodišča v Kopru, pri zemljiškoknjižnemu vložku
številka 4545/18 katastrska občina Semedela, nepremičnina 18.E – stanovanjska raba
v izmeri 80,16 m2, na naslovu Kvedrova cesta 1, 6000 Koper-Capodistria-dostava, last
Rakić Stanojke, EMŠO 1108934505254 do
2/3 in Rakić Srečka, EMŠO 0903967500305
do 1/3 – oba Kvedrova cesta 1, 6000 Koper,
vendar zemljiškoknjižno še ne na navedena
lastnika, ki sta jo pridobila na podlagi prodajne pogodbe številka 362-542/92 z dne 17. 2.
1993, sklenjene med Republiko Slovenijo
kot prodajalko ter Stanojko Rakić, Srečkom
Rakićem in Milić Rakićem, kot kupci, v zvezi s pravnomočnim sklepom o dedovanju
Okrajnega sodišča v Kopru opr. št. D 54/99
z dne 29. 6. 1999, zastavljeno v korist BKS
Bank AG, Bančna podružnica, Dunajska cesta 161, 1102 Ljubljana, matična številka
2013649, za zavarovanje denarne terjatve
v višini 100.000 EUR s pripadki.
SV 328/07
Ob-10069/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 328/07 z dne 28. 3.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje v
stanovanjski soseski MS-6 Slape, v stanovanjskem bloku D-3/2, stoječem na parc. št.
576 in 577/1 k.o. Slape, stanovanje številka
13/I desno, v izmeri 28,08 m2, za katerega
pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina,
solast Hribernik Pristovnik Katje in Hribernik Jere, vsake do ½, na podlagi darilne
pogodbe, katero sta dne 13. 9. 1995 sklenili
z darovalko Predikaka Mihaelo, zastavljena
za zavarovanje terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. K 356/2007 v znesku
380.000 EUR, s spremenljivo pogodbeno
obrestno mero v višini seštevka veljavnega 1-mesečnega Euribor in obrestne marže
v višini 1,50% letno, v primeru zamude z

zamudnimi obrestmi, v skladu s sklepom
o obrestnih merah banke oziroma v skladu
z zakonom in ostalimi stroški ter pripadki,
z načinom vračila kredita v 118 mesečnih
obrokih, z zapadlostjo zadnje anuitete 27. 2.
2017, z možnostjo odpoklica, kot vse izhaja iz pogodbe in sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve, vse v korist Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
1000 Ljubljana, matična številka 5446546,
vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 339/07
Ob-10070/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 339/07 z dne 29. 3.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje št.
3 v pritličju v izmeri 62,81 m2, v večstanovanjski hiši na naslovu Ob Suhi 3a, Ravne
na Koroškem, stoječi na parc. št. 211, vl. št.
745 k.o. Ravne, katerega lastnika sta zastavitelja Maks Mesner in Cvetka Lesjak, vsak
do ene polovice, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 21. 2. 2007 in aneksa h kupoprodajni pogodbi z dne 15. 3. 2007, sklenjene med prodajalcema Tonijem in Ivanko
Brezočnik in kupcema Maksom Mesnerjem
in Cvetko Lesjak, zastavljena za zavarovanje denarne terjatve Maksa Mesnerja po
kreditni pogodbi št. 70322581011 in za zavarovanje denarne terjatve Cvetke Lesjak
po kreditni pogodbi št. 70322580748, vsaka
terjatev v višini 22.500 EUR, od katerih se
vsaka obrestuje po skupni obrestni meri, ki
na dan sklenitve pogodbe znaša 6,03800%
na letni ravni in je sestavljena iz šestmesečnega Euriborja, ki znaša 3,88800% na
letni ravni, in fiksnega pribitka v višini 2,15%
odstotne točke na letni ravni, pri čemer se
kot osnova uporabi šestmesečni Euribor, veljaven 20. dan v mesecu januarju in juliju, ter
z efektivno obrestno mero, ki znaša na dan
sklenitve pogodbe 6,33% letno ter se spremeni, če se spremenijo postavke, navedene
v drugem členu kreditne pogodbe, v skladu
s pogodbo, z zapadlostjo do 30. 3. 2027,
skupaj z morebitnimi zamudnimi obrestmi,
določenimi v 7. členu kreditne pogodbe in
stroški prisilne izterjave dolga, skupaj z zaznambo neposredne izvršljivosti notarskega
zapisa, vse v korist zastavnega upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Vita Kraigherja
4, Maribor, mat. št. 5860580, vse do dokončnega poplačila terjatve.
SV 291/07
Ob-10071/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nataše Erjavec iz
Ljubljane, Tržaška c. 2, opr. št. SV 291/07 z
dne 29. 3. 2007, je bila garsonjera št. 210/II
v 2. nadstropju (4. etaža) v izmeri 27,58 m2,
ki se nahaja v stanovanjski stavbi na naslovu Litostrojska 10, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 1937 k.o. Zgornja Šiška, last zastaviteljice Margarete Arlov, iz Ljubljane, Na Korošci
2, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene
dne 28. 2. 2007, z družbo Albis, d.o.o., zastavljena v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Trg republike 2, matična št. 5860571, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 48.600
CHF, s pripadki.

SV 210/07
Ob-10072/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana
iz Domžal, opr. št. SV 210/07 z dne 29. 3.
2007, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje številka 34/VII TIP D v izmeri 47,80 m2,
v stolpnici C 1, ki se nahaja v sedmem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu
Domžale, Ulica Matije Tomca 2, ki stoji na
parcelni številki 3894/3 v vložku št. 2126
k.o. Domžale ter na parcelni številki 3906/2
in parcelni številki 3907/3 v vložku št. 2444
k.o. Domžale, v solasti zastaviteljev Tanje
Radulović in Gorana Mikulića, zastavljeno
v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini
76.000 EUR s pripadki.
SV 179/07
Ob-10073/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 179/07 z dne 29. 3. 2007,
je nepremičnina, dvosobno stanovanje št.
10 v skupni izmeri 108,63 m2, z zidano garažo v izmeri 23 m2, ki se nahaja v I. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Ruška
cesta 45, stoječe na parc. št. 26, vpisani pri
vl. št. 1306, k.o. Tabor, in ki je do celote last
Naserja Saitija, stan. Ulica Petra Podleska
33, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 10. 12. 2004, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz, reg.
zadruga z omejeno odgovornostjo, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija,
1870777, za zavarovanje denarne terjatve
do dolžnika Naserja Saitija, stan. Ulica Petra
Podleska 33, Maribor, v višini 35.000 EUR,
s pripadki.
SV 109/07
Ob-10074/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 109/07 z dne 16. 3. 2007,
je nepremičnina, enosobno stanovanje št.
19 v skupni izmeri 35,16 m2, ki se nahaja v
III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Betnavska cesta 18, ležeči na parc.
št. 1178, vpisani pri vl. št. 1198, k.o. Tabor,
ki je last Stanka Kosa, stan. Betnavska c.
18, Maribor in Bernardke Kraner, stan. Jurjevski Dol 13, Jakobski Dol, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe z
dne 15. 6. 2005, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Mureck, reg. zadruga z
omejenim jamstvom, Republika Avstrija, id.
št. 1870572, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Stanka Kosa, stan. Betnavska c. 18, Maribor in Bernardke Kraner,
stan. Jurjevski Dol 13, Jakobski Dol, v višini
16.900 EUR s pripadki.
SV 308/07
Ob-10075/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 308/07, DK 24/07 z dne
27. 3. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št.
16 v 4. nadstropju, s shrambo v kleti stanovanjskega bloka na naslovu Ljubljanska
cesta 85, 1230 Domžale, ki leži na parc. št.
3888/1 in 3888/3 k.o. Domžale in last zastaviteljice Klemenčič Jerneje do 1/1, zastavlje-
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no v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matična
številka 1319175, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 119.665,35 CHF s pp.
SV 314/07
Ob-10076/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 314/07, DK 26/07 z
dne 28. 3. 2007, je bilo trisobno stanovanje
št. 15 v III. nadstropju, v izmeri 61,27 m2,
na Miklošičevi 13 v Domžalah, ki se nahaja v stavbi na naslovu Miklošičeva 13
v Domžalah, stoječi na parc. št. 4016, vl.
št. 1156, k.o. Domžale in last zastaviteljice
Lovrič Simone do 1/1, zastavljeno v korist
NLB Banka Domžale d.d., Ljubljanska 62,
Domžale, matična številka 5101727, za zavarovanje denarne terjatve v višini 42.000
EUR s pp.
SV 330/07
Ob-10077/07
Na podlagi notarskega zapisa notarke
Majde Lokošek, opr. št. SV 330/07, DK 27/07
z dne 30. 3. 2007, je bilo dvosobno stanovanje št. 29, identifikacijska številka 1959
5573 029, s pripadajočo kletjo, v izmeri
60,87 m2, ki se nahaja v VI. nadstropju
stanovanjske stavbe SPB-1 na naslovu
Ljubljanska cesta 72, Domžale, ki stoji na
parc. št. 3850/12, parc. št. 3868/1, parc. št.
3868/2, parc. št. 3868/3, parc. št. 3868/4 in
parc. št. 3868/10, vse k.o. Domžale ter last
zastaviteljev Babić Duška in Mire, vsakega
do ½, zastavljeno v korist Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2,
1520 Ljubljana, MŠ 5860571, zaradi zavarovanja terjatve v višini 51.000 EUR s
pp ter zaradi zavarovanja terjatve v višini
21.000 EUR.
SV 474/07
Ob-10078/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja
iz Kranja, opr. št. SV 474/07 z dne 2. 4.
2007, je stanovanje št. 48 v skupni izmeri 25,60 m2, v VII. nadstropju stanovanjskega objekta v Kranju, Gogalova ul. 4,
z ident. št. 267.ES, ki stoji na parc. št.
181/1, vpisani v vl. št. 356 k.o. Huje, last
zastaviteljice Vesne Majkić, Cesta maršala
Tita 96, Jesenice, na temelju notarskega
zapisa kupne pogodbe, opr. št. SV 291/07
z dne 2. 3. 2007, sklenjene s prodajalcem
Draškom Buničem, Bleiweisova c. 6, Kranj,
zastavljeno v korist upnice Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska
140, Ljubljana, matična številka 5446546,
za zavarovanje njene denarne terjatve v
višini 69.910 CHF v evro protivrednosti po
tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji
Evropske centralne banke na dan plačila,
z obrestno mero v višini 12-mesečnega
Liborja in obrestne marže v višini 1,75%
letno, z zapadlostjo glavnice terjatve v 240
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade v plačilo dne 31. 3. 2027.
SV 161/07
Ob-10079/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-161/07 z dne 21. 2. 2007,
je bilo stanovanje št. 13 v izmeri 79,70 m2, v
III. nadstropju stanovanjske stavbe Goriška
cesta 47, 3320 Velenje, stoječi na parceli št.
3327/9 k.o. Velenje, last dolžnika Purg Bojana, stan. Goriška cesta 47, 3320 Velenje,
do celote, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 19. 2. 2006, zastavljeno v korist Nove
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Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 75.112
EUR, s pripadki.
SV 189/07
Ob-10080/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-189/07 z dne 27. 2. 2007,
je bilo stanovanje v izmeri 37,79 m2, z identifikacijsko številko posameznega dela stavbe 959-602-2, v pritličju v večstanovanjski
stavbi na naslovu Trg bratov Mravljakov 15,
3325 Šoštanj, stoječi na parceli št. 1079
k.o. Šoštanj, last dolžnika Verhovnik Boštjana, Gregorčičeva cesta 2, 3325 Šoštanj,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
24. 1. 2007, zastavljeno v korist Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št.
5026121, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 40.000 EUR s pripadki.
SV 190/07
Ob-10081/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz
Velenja, opr. št. SV – 190/07 z dne 27. 2.
2007, je bilo stanovanje last dolžnika Brglez
Boštjana, roj. 9. 12. 1971, Aškerčeva cesta
3A, 3325 Šoštanj, zastavljeno v korist Banke Celje d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, mat.
št. 5026121, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 31.358 EUR s pripadki.
SV 313
Ob-10082/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta iz Velenja, opr. št. SV-313/07 z dne 30. 3. 2007,
je bilo stanovanje št. 03 v izmeri 58,73 m2, ki
se nahaja v prvem nadstropju stanovanjske
hiše Kardeljev trg 11, 3320 Velenje, stoječi
na parceli št. 2454/2, vpisani v vl. št. 2539
k.o. Velenje, last dolžnika Stojnić Ljuba, roj.
12. 4. 1954 in Stojnić Nade, roj. 29. 6. 1964,
oba stan. Kardeljev trg 11, Velenje, zastavljeno v korist Raiffeisen Krekove banke
d.d., Maribor, zaradi zavarovanja denarne
terjatve v znesku 41.730 EUR, s pripadki.
SV 322/07
Ob-10083/07
Na podlagi neposredno izvršljivega
notarskega zapisa notarja Ribič Avgusta
iz Velenja, opr. št. SV-322/07 z dne 3. 4.
2007, je bilo stanovanje v izmeri 58,71 m2,
z identifikacijsko številko posameznega
dela stavbe 1344/12, na naslovu Foitova 6,
3320 Velenje, stoječi na parceli št. 2649/2
k.o. Velenje, last dolžnice Hudej Darje, roj.
25. 9. 1963, Podkraj pri Velenju 5B, 3320
Velenje, na podlagi prodajne pogodbe z dne
21. 3. 2007, zastavljeno v korist Banke Celje
d.d., Vodnikova 2, 3000 Celje, matična št.
5026121, zaradi zavarovanja denarne terjatve v znesku 24.600 EUR s pripadki.
SV 555/2007
Ob-10084/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 555/2007 z dne 2. 4.
2007, je bila nepremičnina, stanovanje v I.
nadstropju v izmeri 99,10 m2, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 10 m2, ki se nahaja v stavbi, stoječi na parceli številka 1268,
pripisani pri vložni številki 756/1, katastrska
občina Maribor-grad in je v etažnem načrtu
označeno s številko 4, ki je last zastaviteljev Fleisinger Zlatka, rojenega 27. 7. 1955,
EMŠO 2707955500869, stanujočega Maribor, Tyrševa ulica 14 in Marice Fleisinger,
rojene 5. 11. 1956, EMŠO 0511956505741,
stanujoče Maribor, Tyrševa ulica 14, za vsa-

kega do 1/2, na podlagi prodajne pogodbe z
dne 12. 3. 2007, sklenjene med Alenko Jelenc Puklavec in Gojmiro Jelenc Golob, ki ju
po pooblastilu zastopa odvetnik Ivan Gorjup
iz Maribora, kot prodajalkama ter Fleisinger
Zlatkom in Marico Fleisinger, kot kupcema,
zastavljena v korist upnice Nove Kreditne
banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4,
Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 35.000 EUR s
pripadki ter za zavarovanje denarne terjatve
v višini 45.000 EUR s pripadki.
SV 572/2007
Ob-10085/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 572/2007 z dne
29. 3. 2007, je poslovni prostor (prodajalna, pisarne, delavnice, skladišča, garaže)
v izmeri 536,60 m², v zgradbi v Mariboru,
Vetrinjska 12 – parcele št. 1713/1, 1713/2,
1713/3 in 1713/4, vse k.o. Maribor Grad, last
družbe Madal Bal d.o.o., na temelju prodajne pogodbe z dne 5. 3. 2007, zastavljen v
korist upnice Raiffeisen Krekove banke d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
250.0000 EUR s pp.
SV 577/2007
Ob-10086/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 577/2007 z dne
29. 3. 2007, je poslovni prostor št. K.1.09,
v izmeri 47,80 m², v trgovsko poslovnem
centru City, Ul. Vita Kraigherja 5, – parc.
št. 1771 k.o. Maribor Grad, solast Marzidovšek Ines in Marzidovšek Ilonke, vsake do
½, obeh stanujočih Maribor, Regentova 16,
na temelju prodajne pogodbe z dne 28. 1.
2007, zastavljeno v korist Sparkasse d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
68.000 EUR s pp.
SV 7/2007
Ob-10087/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opr. št. SV 7/2007 z dne 2. 4. 2007, je
stanovanje št. 8/I, v izmeri 33,20 m², v stavbi
v Mariboru, Goriška 16, ki stoji na parc. št.
608 k.o. Sp. Radvanje, last Vočanec Vesne,
stanujoče Maribor, Goriška 16, na temelju pogodbe št. 476/93-SPS z dne 19. 10.
1993, zastavljeno v korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v znesku 40.440 CHF s p.p.,
plačljiva v EUR protivrednosti po tečajnici
BS – referenčni tečaji ECB za CHF.
SV 591/2007
Ob-10088/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora, opr. št. SV 591/2007 z dne
30. 3. 2007, je stanovanje št. 1/P v izmeri 46,34 m², s kletnim prostorom v izmeri
12,19 m², poslovni prostor št. 13/P v izmeri 25,89 m², s kletnim prostorom v izmeri
14,91 m² in poslovni prostor št. 14/P v izmeri
21,44 m², vse pripisano vl. št. 756/1 k.o.
Maribor Grad – parc. št. 1268, last Vidic
Nine, stanujoče Maribor, Gregorčičeva 16,
na temelju prodajne pogodbe z dne 16. 3.
2007, zastavljeno v korist Nove KBM d.d.,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
47.082 EUR s pp.
SV 247/07
Ob-10096/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 247/07 z dne 4. 4. 2007,
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je stanovanje št. 5, ki se nahaja v mansardi večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Ulica Viktorja Kejžarja 6, stoječe na parc.
št. 1215/2 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
66,38 m2, v solasti zastaviteljev Stanislava
Marića, Cesta maršala Tita 62, Jesenice in
Anite Korać, Cesta železarjev 13, Jesenice,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 20. 3. 2007, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 66.852 CHF s pripadki.

Ulica Kozjanskega odreda 001, 3250 Rogaška Slatina, stoječi na parc. št. 618/4 k.o.
Rogaška Slatina, z.k. vl. št. 635, last Junger
Janeza, Žibernik 27, 3250 Rogaška Slatina, EMŠO 1301972500317, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 13. 10. 1993,
sklenjene med Klasje in Pevec Stankom
z notarsko overjenim aneksom k tej kupoprodajni pogodbi z dne 5. 7. 1999, potrdila družbe Klasje o plačilu celotne kupnine
z dne 9. 7. 1999, kupoprodajne pogodbe
z dne 12. 7. 1999, sklenjene med Pevec
Stankom in Gavez Marto z z.k. dovolilom
Občine Rogaška Slatina in Pevec Stanka
k navedeni kupoprodajni pogodbi, prodajne
pogodbe, sklenjene med Gavez Marto in
Junger Janezom dne 20. 3. 2007, potrdila Gurs-a o veljavni hišni številki in Odločbe Gurs-a št. 90312-482-1999 z dne 9. 11.
2004, zastavljeno v korist upnice Hypo AlpeAdria-Bank d.d., Dunajska cesta 117, 1000
Ljubljana, matična številka 1319175, za zavarovanje denarne terjatve do Junger Janeza, Žibernik 27, 3250 Rogaška Slatina,
v višini 81.055 CHF v eurski protivrednosti
po referenčnem tečaju Evropske Centralne
Banke s pripadki.

SV 348/07
Ob-10097/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 348/07, DK 29/07 z dne
3. 4. 2007, je bilo trisobno stanovanje št. 12,
v izmeri 76,65 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Kolodvorska 2/a,
Mengeš, ki leži na parc. št. 130/1, k.o. Mengeš, s pripadajočim solastniškim deležem na
skupnih delih in napravah navedene večstanovanjske stavbe ter last zastavnih dolžnikov Ćeman Elvire in Eneza, vsakega do ½,

zastavljeno v korist BKS Bank AG, enolična
identifikacijska številka 1901095, St. Veiter
Ring 43, 9020 Celovec, Avstrija, za zavarovanje terjatve v višini 92.500 CHF s pp.
SV 347/07
Ob-10098/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Majde Lokošek iz
Domžal, opr. št. SV 347/07, DK 28/07 z
dne 3. 4. 2007, je bilo enosobno stanovanje
št. 12/II, ki se nahaja v drugem nadstropju
v elementu »C« stolpnice v Domžalah, v
izmeri 28,09 m2, na naslovu Miklošičeva ulica 4C, 1230 Domžale, stoječe na parc. št.
4019/1, k.o. Domžale, last kreditojemalke
in zastaviteljice Jasne Medved, zastavljeno
v korist upnice Volksbank – Ljudske banke
d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 81.075 CHF, s pripadki.
SV 262/07
Ob-10204/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Sergeja Rojsa iz
Šmarja pri Jelšah z dne 4. 4. 2007, opr.
št. SV-262/07, je bilo stanovanje št. 8 v
2. nadstropju, v skupni izmeri 71,88 m2, ki
se nahaja v stanovanjski stavbi z naslovom
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 3/2007
Os-9462/07
1. To sodišče je s sklepom opr. št.
St 3/2007 z dne 26. 6. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Mobilcenter, Trgovsko podjetje d.o.o., Železniška ulica 7,
4248 Lesce, matična št. družbe: 1122126.
2. Za stečajnega upravitelja je določen
Janko Maček, Zvirče 28a, Tržič.
3. Narok za preizkus terjatev bo dne
12. 6. 2007, ob 13.30 v sobi št. 12 tukajšnjega sodišča.
4. Upnike, katerih terjatve so nastale
do dneva nabitja oklica o začetku stečajnega postopka na oglasno desko, pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu z obrazloženo vlogo in priloženimi
dokazi v dveh izvodih, v roku 2 mesecev
od dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogi je potrebno priložiti
potrdilo o plačani taksi za prijavo terjatve,
ki znaša 2% evrske vrednosti od skupne
vsote prijavljenih terjatev posameznega
upnika, vendar najmanj 7,93 EUR (1.900
SIT) in največ 158,57 EUR (38.000 SIT),
na račun št. 011008450085969, sklic na št.
11-42170-7110006-55400307 za pravne
osebe in račun št. 011008450085872, sklic
na št. 11-42170-7110006-55400307 za fizične osebe in zasebnike.
5. Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje dolgove do stečajnega
dolžnika.
6. Ta oklic je pritrjen na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 26. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 26. 3. 2007
PPN 28/2007
Os-9463/07
To sodišče je s sklepom z dne 14. 3.
2007 pod opr. št. PPN 28/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Bebe COM Komunikacijski inženiring
d.o.o., Šmartinska c. 152, hala 6, Ljubljana, matična številka 1821270, šifra dejavnosti 74.400, davčna številka 80004610.
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. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo
kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od
vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,57 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-1000339014
(sklic na št.: 11 42188-7110006).
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti prijavijo
terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo višino

v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan začetka
postopka prisilne poravnave (14. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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 Uroš Ilič iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– Media Publikum d.o.o., Zasavska 54a,
Ljubljana,
– List Marketing d.o.o., Šmartinska 152,
Ljubljana,
– Burda d.o.o., Vošnjakova 3, Ljubljana,
– Jurkovič Darijo, Adamičeva 3c, Grosuplje – delavski zastopnik.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 14. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
St 251/2005
Os-9464/07
To sodišče je s sklepom St 251/2005 dne
22. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Užitek d.o.o., Koprska 108c,
Ljubljana – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 3. 2007
St 244/2006
Os-9465/07
To sodišče je s sklepom St 244/2006 dne
26. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom BLJ Gerden d.o.o., Cesta Toneta Kralja 1, Grosuplje, matična številka
1639102, davčna številka 90589769, vložna
številka 13483600.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Maksimiljan Gale, Kropova 10, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. 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 2. 7. 2007 ob 12. uri v razpravni dvorani
št. V, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.

Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
26. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 26. 3. 2007
St 88/2006
Os-9466/07
Postopek prisilne poravnave nad podjetjem Saša Transport specialni prevozi
d.o.o., Maribor, Mladinska ulica 4.
S sklepom tukajšnjega sodišča opr. št.
St 88/2006 z dne 8. 3. 2007 je bila potrjena prisilna poravnava nad dolžnikom Saša
Transport specialni prevozi d.o.o., Maribor,
Mladinska ulica 4.
Terjatve upnikov so razvrščene v 5 razredov, in sicer:
1. razred A – terjatve upnikov iz II. odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. l. RS, št. 67/93,
39/97 in 52/99, ZPPSL), plače za obdobje
zadnjih treh mesecev pred začetkom postopka prisilne poravnave, na katere prisilna
poravnava nima vpliva in se položaj upnikov
tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
2. razred B – terjatve delavcev za neizplačane plače do 15. 8. 2006, neizplačane
dodatke ter potne stroške ter terjatve države
za davke in prispevke za neizplačane plače
do 15. 8. 2006, ki se poplačajo v višini 20%
ugotovljenih terjatev, v roku 1 leta od pravnomočnosti potrjene prisilne poravnave;
3. razred C – terjatve izločitvenih upnikov, na katere prisilna poravnava nima vpliva in se položaj upnikov tudi po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni;
4. razred D – terjatve iz naslova obveznosti do dobaviteljev in vseh ostalih upnikov, ki se poplačajo v višini 20% ugotovljenih terjatev, v roku 1 leta od pravnomočnosti
potrjene prisilne poravnave;
5. razred E – razred terjatev iz naslova
obveznosti do upnikov na podlagi 41. člena
ZPPSL, na katere prisilna poravnava nima
vpliva in se položaj upnikov po potrditvi načrta finančne reorganizacije ne spremeni.
Seznami upnikov z ugotovljenimi terjatvami in zmanjšanimi zneski so sestavni del
sklepa o prisilni poravnavi.
Sklep o prisilni poravnavi je postal pravnomočen dne 22. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 23. 3. 2007
St 28/2003
Os-9467/07
Stečajni postopek nad stečajno maso Instalater prodajni center, podjetje za trgovino, posredništvo in storitve d.o.o. – v
stečaju, Zgornji Kraj 14, Prevalje, se zaključi v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 26. 3. 2007
St 86/2006
Os-9674/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 86/2006 sklep z dne 29. 3. 2007:
V stečajni zadevi nad dolžnikom: Konbost, Podjetje za opravljanje kontrole
oseb na bolniškem staležu d.o.o., Topole
38, Rogaška Slatina – v stečaju, vas obveščamo, da se 1. narok za preizkus terjatev,
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razpisan za dne 23. maja 2007 ob 13. uri,
soba št. 236/II, prekliče in se narok preloži
na dne 6. junija 2007 ob 8.30, soba št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Celju
dne 29. 3. 2007
St 8/2007
Os-9677/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 8/2007 sklep z dne 30. 3. 2007:
I. To sodišče je dne 2. 2. 2007 ob 8. uri
prejelo priporočeno po pošti predlog za začetek stečajnega postopka nad dolžnikom:
Usnjena konfekcija Konjice, proizvodnja
usnjene konfekcije d.o.o., Tovarniška 5,
Slovenske Konjice in je dne 30. 3. 2007
ob 9. uri začelo stečajni postopek nad dolžnikom: Usnjena konfekcija Konjice, pro
izvodnja usnjene konfekcije d.o.o., Tovarniška 5, Slovenske Konjice (matična številka:
2118637, ID št. za DDV: 97906417).
Odslej se firma glasi: Usnjena konfekcija Konjice, proizvodnja usnjene konfekcije d.o.o., Tovarniška 5, Slovenske Konjice
(matična številka: 2118637, ID št. za DDV:
97906417) – v stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Rudolf Hramec s.p., Prihova 18, Nazarje, št.
del. dovoljenja: L16/2000.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča ter vpis
začetka stečajnega postopka v sodni register pri tem sodišču.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti
prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali drugega računa upnika. Za terjatve,
v katerih je pravdni postopek v teku, se v
prijavi navede sodišče, pred katerim teče
postopek in označba spisa. Ločitveni upniki
morajo navesti v prijavi del dolžnikovega
premoženja, na katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova
terjatev ne bo krita z ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo navesti v prijavi
del premoženja (predmet), na katerega se
nanaša njihov zahtevek. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev
posameznih upnikov, vendar najmanj 100
točk (7,93 €) in največ 2000 točk (158,60 €)
ali poslati original dokazila o plačilu sodne
takse na TRR 01100-8450084902 (sklic na
št. 11-42153-7110006-00080707).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo: dne
20. junija 2007 ob 13. uri v sobi št. 236/II
tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 30. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2007
St 92/2006
Os-9679/07
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 92/2006 sklep z
dne 30. 3. 2007:
Poravnalni senat na osnovi načrta finančne reorganizacije in vseh priloženih
dokumentov po 47. členu ZPPSL, ugotovljenih terjatev po 43. in 44/II. členu ZPPSL,
v skladu z dol. 52. člena ZPPSL razpisuje
narok za prisilno poravnavo med dolžnikom:
Bohor Žaga in furnirnica d.o.o. Šentjur,

Leona Dobrotinška 9, Šentjur in njegovimi upniki, ki bo dne 16. maja 2007 ob 13.
uri v sobi št. 236/II. tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog finančne reorganizacije vpogledajo v stečajni pisarni pri
tukajšnjem sodišču, v času uradnih ur.
Upniki, ki bodo v prisilni poravnavi glasovali pisno (54/II člen ZPPSL), naj glasovnico
z originalnim podpisom in žigom pošljejo
poravnalnemu senatu; upniki - pravne osebe naj glasovnici priložijo dokazilo, da jo je
podpisal zakoniti zastopnik oziroma oseba,
pooblaščena za zastopanje upnika. Pri glasovanju se bodo štele samo tiste glasovnice, ki jih bo poravnalni senat prejel do
zaključka naroka.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2007
St 94/2006
Os-9680/07
To sodišče objavlja v stečajni zadevi pod
opr. št. St 94/2006 sklep z dne 30. 3. 2007:
I. To sodišče je neposredno dne 11. 12.
2006 ob 14.13 prejelo predlog za začetek
stečajnega postopka nad dolžnikom: Kovinoplastika in trgovina Adela Dornik s.p.,
Novo Tepanje 17, Slovenske Konjice in je
dne 30. 3. 2007 ob 10. uri začelo stečajni
postopek nad dolžnikom: Kovinoplastika in
trgovina Adela Dornik s.p., Novo Tepanje
17, Slovenske Konjice (matična številka:
5389338, ID št. za DDV: SI65973984).
Odslej se firma glasi: Kovinoplastika in
trgovina Adela Dornik s.p., Novo Tepanje
17, Slovenske Konjice (matična številka:
5389338, ID št. za DDV SI65973984) – v
stečaju.
II. Za stečajnega upravitelja se imenuje:
Borut Soklič, odvetnik, Ljubljanska 11, Celje,
št. del. dovoljenja: L4/2004.
III. Odredi se objava začetka stečajnega
postopka na oglasni deski sodišča.
IV. Dolžnike pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove stečajni masi.
Upnike pozivamo, naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku stečajnega postopka. Vlogo morajo poslati v dveh
izvodih, skupaj z dokazili o utemeljenosti prijavljene terjatve in z navedbo žiro računa ali
drugega računa upnika. Za terjatve, v katerih
je pravdni postopek v teku, se v prijavi navede sodišče, pred katerim teče postopek in
označba spisa. Ločitveni upniki morajo navesti v prijavi del dolžnikovega premoženja, na
katerega se nanaša njihova terjatev in znesek, do katerega njihova terjatev ne bo krita z
ločitveno pravico. Izločitveni upniki pa morajo
navesti v prijavi del premoženja (predmet), na
katerega se nanaša njihov zahtevek. Upniki
morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v
višini 2% protivrednosti eura od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 100 točk (7,93 €) in največ 2000 točk
(158,60 €) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na TRR 01100-8450084902
(sklic na št. 11-42153-7110006-00940607).
V. Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
20. junija 2007 ob 8.30 v sobi št. 236/II tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic o začetku stečajnega postopka se nabije na oglasno desko dne 30. 3.
2007.
Okrožno sodišče v Celju
dne 30. 3. 2007
Rg 42/2006
Os-9683/07
Prizna se tuja sodna odločba, sklep stečajnega senata Gospodarskega sodišča v

Št.

31 / 6. 4. 2007 /

Stran

2485

Beogradu, opr. št. VII St 164/2005, z dne
7. 4. 2005, v stečajni zadevi nad dolžnikom:
1. Začne se stečajni postopek nad Jugoslovansko izvozno in kreditno banko
d.d. v likvidaciji, Beograd, Knez Mihajlova 42.
2. Odreja se, da funkcijo stečajnega
upravitelja izvaja Agencija za zavarovanje
depozitov, sanacijo, stečaj in likvidacijo
bank, Beograd.
Zoper ta sklep je dopusten ugovor v roku
8 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 23. 3. 2007
St 59/2004
Os-9685/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
59/2004-42 z dne 9. 3. 2007, zaključilo
stečajni postopek nad dolžnikom Market
„Mrkot”, Olup Slavko, s.p., Lesce, Hlebce 9, Lesce, matična številka 546659600,
šifra dejavnosti 52.110.
Po pravnomočnosti tega sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 9. 3. 2007
St 51/2000
Os-9688/07
To sodišče je s sklepom, opr. št. St
51/2000 z dne 8. 3. 2007 zaključilo stečajni
postopek nad dolžnikom Iskra STI d.o.o.
– v stečaju, podjetje za razvoj telekomunikacij, Kranj, Ljubljanska cesta 24/a,
Kranj.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 8. 3. 2007
St 42/2007
Os-9690/07
To sodišče je s sklepom z dne 16. 3.
2007 pod opr. št. St 42/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Siteep Tegrad & Pap Slovenski inženiring
za Telekomunikacije, Energetiko, Elektroniko in Prometno tehniko d.d., Pivovarniška ulica 6, Ljubljana.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, 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
(16. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
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Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve
drugih upnikov v roku 30 dni po izteku roka
za prijavo terjatev.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena Simona Goriup, Čufarjeva 1, Ljubljana.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Abanka Vipa d.d., Slovenska 58, Ljubljana,
– Poštna banka Slovenije d.d., Ulica Vita
Kraigherja 5, Maribor,
– G 7, d.o.o., Špruha 33, Trzin,
– Elektronabava d.d., Cesta 24. junija 3,
Ljubljana - Črnuče,
– Rajko Zakrajšek, Lanišče 34, Škofljica.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 16. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2007
St 47/2007
Os-9692/07
To sodišče je s sklepom St 47/2007 dne
28. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad
dolžnikom Bauring Družba za inženiring,
marketing in zastopanje d.o.o., 1231 Ljubljana - Črnuče, Pot k sejmišču 33, matična številka 1492438, številka reg. vložka
13277100.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Matjaž Nanut, Poljanski nasip 6, Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% protivrednosti EUR
od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj
7,93 EUR in največ 158,60 EUR ali poslati
original dokazila o plačilu sodne takse na
transakcijski račun št.: 01100-8450084029
(sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 6. 2007 ob 13.15 v razpravni dvorani
št. IV, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
28. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2007
PPN 247/2006
Os-9693/07
To sodišče je s sklepom z dne 7. 3. 2007
pod opr. št. PPN 247/2006 začelo postopek
prisilne poravnave nad dolžnikom Trendes,
proizvodnja optičnih medijev, d.o.o., Motnica 7a, Trzin, matična številka: 1717154,
vložna številka: 1364600, davčna številka:
SI66564859.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka
prisilne poravnave na oglasno desko sodišča pozivamo, naj poravnalnemu senatu z
vlog v dveh izvodih in priloženimi dokazili v
30 dneh o objavi tega oklica prijavijo 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 imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po sre-
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dnjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na
dan začetka postopka prisilne poravnave
(7. 3. 2007).
Upniki, katerih terjatve se obrestujejo,
prijavijo poleg glavnice tudi zapadle obresti
(pogodbene in zamudne), obračunane do
dneva začetka postopka.
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na
dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 € in največ
158,57 € ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski račun št.:
01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
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 Andrej Marinc iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– Debitel d.d., Železna c. 18, Ljubljana,
– Sinfonika, d.d., Motnica 7, Trzin,
– Usnje Plast d.o.o., Komenskega 22,
Ljubljana,
– Finum d.o.o., Blatnica 1, Trzin,
– Anni d.o.o., Motnica 7/a, Trzin.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 7. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2007
St 177/2006
Os-9696/07
To sodišče je s sklepom St 177/2006
dne 28. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom CD Style – storitve Cvetan
Damjana s.p., Tacenska c. 12, Ljubljana Šentvid, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz Poslovnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2007
St 218/2006
Os-9698/07
To sodišče je s sklepom St 218/2006 dne
28. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Tirada, podjetje za ribolov in
trgovino z morsko ribo, d.o.o. – v stečaju,
Log pri Brezovici, Molska 3, Brezovica.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 28. 3. 2007
St 110/2006
Os-9699/07
To sodišče Maribor, Sodna ulica 14, je
s sklepom opr. št. St 110/2006 z dne 28. 3.
2007 zaradi umika predloga ustavilo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom Integra, podjetje za avtomobilsko dejavnost,
trgovino, uvoz in izvoz d.o.o., Maribor,
Ptujska cesta 176, in preklicalo narok za
prisilno poravnavo, ki je bil razpisan za dne
29. 3. 2007 ob 10. uri v sobi 253.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 28. 3. 2007
St 27/2006
Os-9701/07
To sodišče je dne 26. 3. 2007 izdalo
sklep opr. št. St 27/2006, da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Infos, Podjetje za vodenje, organizacijo in koordi-

nacijo poslov, d.o.o., Vipava, Na Hribu 6,
Vipava, davčna številka 89969782, matična
številka 5732247, vložna številka 10288700
šifra dejavnosti 74.140 (podjetniško, poslovno svetovanje).
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p.
Šempeter.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazih prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave tega
oklica o začetku stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v
višini 2% vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj
100 točk (7,93 EUR) in največ do vrednosti
2.000 točk (158,60 EUR). Takso je potrebno
plačati na TRR 01100-1000-339014, sklic
na številko: 11-42218-7110006-00002706.
Dokazilo o plačilu takse je potrebno priložiti
prijavi terjatve.
Vsi dokazi morajo biti predloženi v dveh
izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo 22. 8.
2007 ob 9. uri v sobi 108/I.
Začetek stečajnega postopka se vpiše
v sodni register tukajšnjega sodišča pri vl.
št. 10288700.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 26. 3. 2006.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 26. 3. 2007
St 2/2007
Os-9703/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 2/2007
z dne 21. 2. 2007 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom Levanič Janko s.p., »Janček« fotokopiranje, dotisk emblemov, posredniške storitve, Slovenski trg 1, Ptuj,
matična številka 5476601000, davčna številka 58382755, šifra dejavnosti 22.220, vendar ga ni izvedlo, saj premoženje ki bi prišlo
v stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka, zato je stečajni postopek nad dolžnikom Levanič Janko s.p.,
»Janček« fotokopiranje, dotisk emblemov,
posredniške storitve, Slovenski trg 1, Ptuj,
takoj zaključilo.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 3. 2007
St 10/2007
Os-9705/07
To sodišče je s sklepom opr. št.
St 10/2007, z dne 27. 3. 2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Klas GM trgovina in storitve d.o.o., Podvinci 15, matična
številka 1760254, šifra dejavnosti 52.463,
davčna številka 51359707.
Odslej firma glasi: Klas GM trgovina in
storitve d.o.o., Podvinci 15 – 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 26. 6.
2007, ob 8.30 v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
27. 3. 2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 27. 3. 2007
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St 9/2006
Os-9727/07
Narok za obravnavanje osnutka za
glavno razdelitev stečajne mase v stečajnem postopku nad dolžnikom Magum, Pro
izvodnja, storitve in trgovina d.o.o. Škofja Loka – v stečaju, Kidričeva cesta 72/a,
Škofja Loka, bo dne 16. 5. 2007 ob 8.30 v
sobi 014 (klet) tukajšnjega sodišča.
Upniki lahko vpogledajo osnutek za glavno razdelitev v času uradnih ur v stečajni
pisarni – soba št. 6 (pritličje) tukajšnjega
sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 30. 3. 2007

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 13.45 v razpravni
dvorani št. IV, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007

št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-5110147.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 6. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 29. 3. 2007 nabije na oglasno desko tukajšnjega sodišča. Pravne posledice
začetka stečajnega postopka nastanejo z
dnem, ko je oklic o začetku stečajnega postopka nabit na oglasno desko sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 29. 3. 2007

St 61/2006
Os-9732/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom Maučec Emil s.p. – M-power dnevni bar, Krapje 24/a, Veržej – v stečaju
(davčna številka 88126765, matična številka
1878620), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 3. 2007

Izvršbe

Ppn 234/2006
Os-9728/07
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Gramar, podjetje za gradbeništvo, gostinstvo, trgovino in storitve,
d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana, za dne
11. 5. 2007 ob 14. uri, v prostorih tukajšnjega sodišča, Oddelek za gospodarsko sodstvo, Miklošičeva c. 7, razpravna dvorana
št. V 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 30. 3. 2007
PPN 221/2006
Os-9729/07
To sodišče je v postopku prisilne poravnave pod opr. št. PPN 221/2006 nad dolžnikom Orbico Elektro d.o.o. Ljubljana, Savlje 89, spremenilo upniški odbor tako, da je
namesto upnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, za člana upniškega
odbora imenovalo upnika Bojana Kokalja,
Preglov trg 10, Ljubljana.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2007
St 254/2006
Os-9730/07
To sodišče je s sklepom St 254/2006
dne 29. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek
nad dolžnikom Racing F-1 Club, Ljubljana,
Stegne 22 – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra društev.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Narok za preizkus terjatev razpisan za
dne 11. 6. 2007 ob 13.30 v dvorani št. I tukajšnjega sodišča, se prekliče.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
Lik 55/2007
Os-9731/07
To sodišče je s sklepom Lik 55/2007 dne
30. 3. 2007 začelo likvidacijski postopek nad
dolžnikom Stanovanjska zadruga z.o.j.
»Šport« Ljubljana, Lepi pot 28, Ljubljana,
vpisano v register zadrug s sklepom z dne
23. 12. 1958 pod opr. št. Zadr V 498/1.
Za likvidacijskega upravitelja se imenuje
Matjaž Nanut, Poljanski nasip 6 – p.p. 2043,
1001 Ljubljana.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnika pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od
dneva objave tega oklica o začetku likvidacijskega postopka. Prijave je treba vložiti v

St 64/2006
Os-9733/07
Po drugem odstavku 99. člena Zakona
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji –
ZPPSL, se stečajni postopek nad dolžnikom
Korex, Podjetje za proizvodnjo, prodajo in zastopanje Gornja Radgona d.o.o.,
Ljutomerska cesta 28, Gornja Radgona
– v stečaju (davčna številka 70454663, matična številka 5720800), zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15 dni
po tej objavi.
Narok za preizkus upniških terjatev razpisan za dne 8. 5. 2007 ob 14.30, se prekliče.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 30. 3. 2007
St 14/2007
Os-9734/07
1. Z dnem 29. 3. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Bergo
– service d.o.o., Podjetje za opravljanje
vzdrževalnih in storitvenih dejavnosti,
trgovina na debelo, uvoz – izvoz, Mladinska ulica 5, Murska Sobota (davčna številka 53030435, matična številka
5414300).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap iz Murske Sobote, Ulica ob
Progi 53.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v
roku dveh mesecev od dneva objave tega
začetka stečajnega postopka. Vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini
2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljene terjatve, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR. Vsi dokazi morajo biti
priloženi v dveh izvodih. Ne plača se taksa
za prijavo terjatev delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno
takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
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In 2006/00443
Os-6296/07
Na podlagi sklepa o izvršbi Okrajnega
sodišča v Kranju, opr. št. In 2006/00443
z dne 19. 12. 2006, je bil dne 15. 1. 2007
opravljen v korist upnika Hippa, finančne
storitve, d.o.o., Podreča 74, Mavčiče, ki ga
zastopa odvetnica Vesna Šajatovič Okršlar
iz Žabnice, proti dolžniku Tomažič Darku,
Valjavčeva ulica 11, Kranj, zaradi izterjave
30.459,92 EUR (7,299.414,13 SIT) s pripadki, rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo - trisobno stanovanje št. 2,
v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Valjavčeva ulica 11, Kranj, v izmeri 74,50 m2, ki
obsega tri sobe, kuhinjo, sanitarije, shrambo, ložo in druge prostore, last Darka Tomažiča, roj. 19. 12. 1967, Valjavčeva ulica
11, Kranj, ki je bilo pridobljeno na podlagi
prodajne pogodbe št. 362-01-406/92 z dne
15. 1. 1993, sklenjene med njim in Frančiško Tomažič, kot kupcema, vsakemu do 1/2
ter Republiko Slovenijo, kot prodajalko.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 2. 2007
In 203/2006
Os-8880/07
V smislu določila 211. člena Zakona o
izvršbi in zavarovanju se na podlagi sklepa
o izvršbi Okrajnega sodišča v Velenju, pod
opr. št. In 203/2006 z dne 2. 11. 2006, ki je
postal pravnomočen dne 11. 12. 2006, v
korist upnika Adriatic Slovenica, d.d. Koper,
PE Celje, Lava 7, zoper dolžnico Romano Kolar, Cesta Talcev 15, Šoštanj, zaradi
izterjave 211,80 € (prej 50.757 SIT) s pp,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiško knjigo in jo predstavlja stanovanje
št. 31, v velikosti 43,68 m2, v stavbi št. 321,
na parceli št. 1096, vl. št. 100, k.o. Šoštanj,
na naslovu Cesta Talcev 15, Šoštanj in katerega lastnica je dolžnica do celote.
Okrajno sodišče v Velenju
dne 21. 3. 2007
In 2006/00188
Os-7403/07
Na podlagi pravnomočnega sklepa o izvršbi tega sodišča z dne 16. 8. 2006, opr.
št. In 2006/00188, je bil dne 28. 2. 2007
opravljen v korist upnika Sipro d.o.o., Pečnikova 1, Žalec, rubež stanovanja št. 7 (v
izmeri 68,93 m2), v I. nadstropju na naslovu
Kasaze 87, Petrovče, last dolžnikov Antona
Mahneta in Dragomire Mahne, Kasaze 87,
Petrovče.
Okrajno sodišče v Žalcu
dne 13. 3. 2007
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Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 2041/2006
Os-7006/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 5. 2. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljice
Vande Deželak, Razlagova 11 C, Celje, po
pooblaščencu Supra Stan d.o.o. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 26. 12. 1984 in dodatka k tej pogodbi
z dne 22. 5. 1985, za stanovanje v stanovanjski hiši v Celju, Razlagova 11 C, vpisanem pri podvložku št. 2571/133, k.o. Celje,
sklenjene med Samoupravno skupnostjo
občine Celje, kot prodajalko in Vando Deželak. Pogodba je po navedbi predlagateljice
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Vande Deželak, Razlagova 11 C,
Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 1. 3. 2007
Dn 599/2007
Os-7007/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 7. 2. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagateljice
Rojc Marije, Opekarniška 12 e, Celje, po
pooblaščencu Supra-stan d.o.o. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji z dne 1. 8.
1995, za stanovanje št. 97, na Opekarniški
12 e, vpisano pri podvložku št. 2140/148,
k.o. Spodnja Hudinja, sklenjeno med IKI
Ljubečna, kot prodajalcem in Miljkovič Vlastimirom, kot kupcem in listino z dne 13. 1.
1996, sklenjeno med Miljkovič Vlastimirom,
kot prodajalcem in Rojc Marijo, kot kupovalko, oba Opekarniška 12 e, Celje.
Pogodba je po navedbi predlagateljice
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana vknjižba lastninske pravice v korist predlagateljice Rojc Marije, Opekarniška 12 e,
Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2007
Dn 8256/2006
Os-7008/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 11. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Maksimiljan d.o.o.
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Celje, Ljubljanska 5, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine kupoprodajne pogodbe z dne 29. 4. 1977,
za stanovanje v V. nadstropju stanovanjske
hiše Celje, Ul. Fankolovskih žrtev 15, v obsegu 40,18 m2, vpisanem pri vl. št. 2069/42,
k.o. Sp. Hudinja, ki sta jo sklenila Samoupravna stanovanjska skupnost Občine Celje, kot prodajalec in Kinopodjetje Celje, kot
kupec. Pogodba je po izjavi predlagatelja
izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Maksimiljan d.o.o., Ljubljanska cesta 5, Celje, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2007
Dn 2011/2006
Os-7009/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 14. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Stanovanjske
ustanove delavcev pri s.p. Celje, Gledališka
2/II, Celje, zastopane po odv. Mateji Nendl iz
Celja, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – prodajne pogodbe
z dne 28. 6. 1996, sklenjene med Malinar
Mladenom in Malinar Rajkom, kot prodajalcema ter Stanovanjskim skladom delavcev
obrti Občine Celje, kot kupcem, in sicer za
trisobno stanovanje št. 15, v I. nadstropju
večstanovanjske stavbe v Celju, Miličinskega ulica 14, vpisanem pri vl. št. 2096/72, k.o.
Sp. Hudinja, id.št. 15.E, stanovanjska raba
v površini 76,76 m2. Pogodba je po izjavi
predlagateljice izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Stanovanjske ustanove delavcev pri s.p., Gledališka 2/II, Celje, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2007
Dn 1913/2006
Os-7010/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 5. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja Plot
Vladimirja, Razlagova 11 c, Celje, po pooblaščencu Supra-stan d.o.o. Celje, uvedlo postopek zaradi vzpotavitve zemljiško
knjižne listine – pogodbe o prodaji z dne
18. 3. 1985, za stanovanje št. 33.E v stan.
hiši Celje, Razlagova 11 c, vpisanem pri
podvložku št. 2571/34 k.o. Celje, sklenjene
med samoupravno stanovanjsko skupnostjo
občine Celje, kot prodajalko in Bremec Ano,
Otok 1, Celje, kot kupovalko.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.

Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Plot Vladimirja, Razlagova 11 C, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2007
Dn 748/2006
Os-7011/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 6. 9. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja
Urbanija Marka, Trzinska 26, Mengeš, po
pooblaščenki Primadom Vesni Mejač s.p.
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 24. 1. 1995, za nepremičnino nestanovanjska raba št. 17.E v površini
18,20 m2, Dobrna 49, vpisani pri podvložku
št. 689/18, ko.o. Dobrna, sklenjene med Vitez Radom, Vinska gorica 25, Dobrna, kot
prodajalcem in Urbanija Markom, Trzinska
26, Mengeš, kot kupcem.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Urbanija Marka, Trzinska 26, Mengeš.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 28. 2. 2007
Dn 980/2006
Os-7226/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici - svetnici Danici Šuligoj-Sivko,
s sklepom z dne 1. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog predlagatelja Dreo
Vincencija, Pohorska ulica 4, Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
18. 3. 1993 in aneksa h tej z dne 7. 11. 1997,
sklenjene med prodajalcem Etol-IFF Celje
oziroma Tovarno Etol d.d. in kupcema Ano
ter Marjanom Vuga, in sicer za dvoinpolsobno stanovanje v Celju, Pohorska 4, vpisana
pri podvložku št. 2097/40, k.o. Spodnja Hudinja, na nepremičnini št. 39.E.
Pogodba je po navedbi predlagatelja izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist predlagatelja Vincencija Dreo, pohorska 4, Celje.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic,
da v skladu z 237. členom Zakona o zemljiški
knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini
listine, katere vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske
pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2007
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Dn 5696/2005
Os-7378/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 16. 2. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Marije Logar, Log
35, Boštanj, ki jo zastopa Domplan d.o.o.,
Rimske Toplice, le-tega pa odvetnik Roman Mavri iz Laškega, zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine - kupne pogodbe št.
186/80 z dne 27. 5. 1980, sklenjene med
prodajalko Samoupravno stanovanjsko skupnostjo Občine Laško in kupovalkama Savinc Marijo Magdaleno ter Jožico Savinc,
in sicer za enosobno stanovanje št. 12, v
II. nadstropju Kolenov graben 9, vpisanem
pri vl. št. 813/115, k.o. Radeče, id. št. 12.E.
Pogodba je po izjavi predlagateljice izgubljena.
Na navedeni nepremičnini je predlagana
vknjižba lastninske pravice v korist Logar
Marije, roj. Tratnjek, Log 35, Boštanj, do
celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev se
zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo
lastninske pravice v korist predlagateljice
postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 8. 3. 2007

Dn 24047/2003
Os-4107/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Spasič Radoje, Brodarjev trg 1, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
stanovanje št. 10, v stavbi na naslovu Brodarjev trg 1, Ljubljana, z ident. št. 10.E,
vpisano v podvložku številka 1478/10, v
katastrski občini Moste, dne 11. 12. 2006,
pod opr. št. Dn 24047/2003, izdalo sklep o
začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, prodajne pogodbe z dne
18. 3. 1983, sklenjene med proizvajalcem
Staninvest Ljubljana – TOZD Inženiring,
Ljubljana, Kersnikova 6, ki ga zastopa direktor TOZD Bajt Slavko, dipl. inž. arh.
in kupcema Planinc Miranom, roj. 1952,
Rojčeva 19, Ljubljana ter Gojak Mirjano,
roj. 1949, Majde Vrhovnik 6, Ljubljana,
za stanovanje št. 10, v stavbi na naslovu Brodarjev trg 1, Ljubljana, z ident. št.
10.E, vpisano v podvložku št. 1478/10,
k.o. Moste.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007

Dn 3422/2006
Os-1529/07
Okrajno sodišče v Kopru je po okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi predlagateljev postopka
1. Slavka Bržana, Babiči 42b, Marezige,
2. Elvisa Bržana, Babiči 42c, Marezige in
3. Evelino Toškan, Vanganel 40a, Koper, zaradi predloga za dopolnitev zemljiške knjige
odločilo:
uvede se postopek dopolnitve zemljiške
knjige za parcelo št. 508/3, travnik v izmeri
150 m2, k.o. Marezige, pri kateri so predlagatelji 1. Slavko Bržan, Babiči 42b, Marezige,
EMŠO 1310946500537, 2. Elvis Bržan, Babiči 42c, Marezige, EMŠO 0911972500065,
in 3. Evelina Toškan, Vanganel 40a, Koper,
EMŠO 1906958505356, z mero verjetnosti
izkazal lastninsko pravico, in sicer vsak do
deleža 1/3.
Imetnike pravice na zgoraj navedeni nepremičnini se poziva, da v dveh mesecih od
objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o pravicah, navedenih v oklicu o začetku postopka
dopolnitve zemljiške knjige oziroma obstoj
pogojev za začetek postopka dopolnitve zemljiške knjige.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2007
Dn 34352/2004
Os-1535/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici mag. Zali Lešnik, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Spasoje Arsića, 30. avgusta 5, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za nepremičnine z
identifikatorjema 55.E in 56.E, vpisanima
v podvložek številka 4323/28, v katastrski
občini Kašelj, dne 17. 11. 2006, pod opr.
št. Dn 34352/2004, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupne pogodbe z dne 30. 12. 1968,
sklenjene med prodajalcem Združene pa-

pirnice Ljubljana – Stanovanjska enota
Papirnica Vevče, ki jo zastopa upravnik
Stane Kamnar in kupcem Matijo Lampeljem, takrat stanujočim v Vevčah št. 39/I,
Ljubljana-Polje, glede stanovanja št. 4 s
shrambama št. 4,4.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 12. 2006
Dn 10277/2005
Os-3588/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Amon Barbare, Cesta
Ceneta Štuparja 3, Ljubljana Črnuče, ki jo
zastopa odv. Vanja Rakuljič iz Ljubljane, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri nepremičnini
z ident. št. 48.E, vpisani v podvl. št. 1778/48,
k.o. Ježica, dne 22. 12. 2006, pod opr. št.
Dn 10277/2005, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja
št. 2/93 z dne 3. 2. 1993, sklenjene med
Emona inženiring d.o.o. in Amon Markom,
Bratovševa ploščad 36, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 2. 2. 2007
Dn 1149/2005
Os-4106/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Jurija Snoja, Polanškova ulica 11, Ljubljana, ki ga zastopa Otium d.o.o., Lili Novy 34, Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
9 v II. nadstropju, na naslovu Polanškova
ulica 11, Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano
v podvložku številka 2466/9, v katastrski
občini Črnuče, dne 11. 12. 2006, pod opr.
št. Dn 1149/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, prodajne pogodbe št. BS 6/3-24/87,
ki so jo 28. 9. 1987 sklenili prodajalec SGP
SCT, n.sol.o. Ljubljana, TOZD Inženiring,
n.sol.o., Ljubljana, Cesta VII. Korpusa 1, ki
ga zastopa direktor TOZD Borut Zajec, dipl.
inž. in kupca Vihtelič Andrej, Kneza Koclja
26, Ljubljana ter Žgajner Andreja, Sallaumines 1, Trbovlje, za stanovanje št. 9 v II.
nadstropju, na naslovu Polanškova ulica 11,
Ljubljana, z ident. št. 9.E, vpisano v podvložku št. 2466/9, k.o. Črnuče.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007
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Dn 29848/2004
Os-4110/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Primoža Jesenka, Na Korošci 2, Ljubljana, ki
ga zastopa Otium d.o.o., Ljubljana, zaradi
vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine, za stanovanje št.
22/II., v izmeri 48,39 m2, identifikacijska št.
1738-01494/031, na naslovu Na Korošci
2, Ljubljana, vse vpisano v vložek številka 3063/1, v katastrski občini Dravlje, dne
26. 10. 2006, pod opr. št. Dn 29848/2004,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe št. 2383/92 z dne 7. 4. 1992, ki sta
jo sklenila prodajalec Mesto Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana, ki ga zastopa IS SML
Marjan Vidmar po pooblastilu predsednika
IS SML Leopolda Benčine in kupec Tomislav
Rebolj, Kongresni trg 4, Ljubljana, za stanovanje št. 22 v 2. nadstropju, na naslovu Na
Korošci 2, Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 7. 2. 2007
Dn 4016/2006
Os-4403/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Isaka Mahmutovića,
Preglov trg 12, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 14, z iden-
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tifikatorjem 14.E, vpisanem v podvložek številka 1592/14, v katastrski občini Moste, dne
20. 11. 2006, pod opr. št. Dn 4016/2006,
izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja številka 14 v
1. nadstropju, v skupni izmeri 69,31 m2, z
identifikatorjem 14.E, vpisanem v podvložek
št. 1592/14, katastrska občina Moste, ki sta
jo sklenila prodajalec Zavod za izgradnjo
Ljubljane TOZD Inženiring in kupca Hren
Branimir ter Hren Mija.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007
Dn 15908/2006
Os-4404/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagatelja Marjana Jančarja, Pokopališka ulica 6, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičnini z ident. št.
10.E, vpisani v podvložek številka 1442/10,
v katastrski občini Moste, dne 18. 1. 2007,
pod opr. št. Dn 15908/2006, izdalo sklep
o začetku postopka vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pogodbe o prodaji stanovanja
z dne 15. 11. 1991, sklenjene med Saturnus,
Letališka 17, Ljubljana, kot prodajalcem in
Jančar Marjanom, Pokopališka 6, Ljubljana,
kot kupcem.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007
Dn 29199/2004
Os-4407/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice
Žerjav Nevenke, Zaloška cesta 1, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in
vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, za
dvosobno stanovanje št. 47, z identifikatorjem 77.E in klet z identifikatorjem 78.E,
Zaloška cesta 83, Ljubljana, vpisanim v
podvložek številka 1451/39, v katastrski
občini Moste, dne 6. 11. 2005, pod opr.
št. Dn 29199/2004, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne
listine, kupoprodajne pogodbe številka
465-3/67-4/ŠB z dne 11. 10. 1967, za dvosobno stanovanje v IX. nadstropju, ki se
nahaja v stanovanjskem objektu A/3 Moste,
ki sta jo sklenila prodajalec Stanovanjski
sklad Občine Ljubljana Moste - Polje v likvidaciji, ki ga zastopa predsednik odbora
za likvidacijo Aljančič Stane in kupec Žerjav
Pavel, Ljubljana, Ob zeleni jami 7.
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 dru-
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ge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v
korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 2. 2007
Dn 11758/2005
Os-5579/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagateljice Nade
Juvan, Zaloška cesta 180, Ljubljana, ki jo
zastopa Otium d.o.o., Ulica Lili Novy 34,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice
in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, pri
nepremičnini z identifikatorjem 61.E, vpisani
v podvložek številka 2060/61, v katastrski
občini Slape, dne 27. 12. 2006, pod opr.
št. Dn 11758/2005, izdalo sklep o začetku
postopka vzpostavitve zemljiškoknjižne listine, soinvestitorske pogodbe št. 278/83 z
dne 25. 5. 1983, sklenjene med ZIL TOZD
Inženiring in kupcema Dragom Šipkom in
Danico Šipek Marič.
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 19. 2. 2007
Dn 18073/2006
Os-5580/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni
zadevi predlagateljice Rosane Vipotnik, Klemenova ulica 88, Ljubljana, zaradi vknjižbe
lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, za stanovanje št. 9, z identifikatorjem 109.E, vpisanem v podvložek
številka 4325/16, katastrska občina Vič, dne
21. 12. 2006, pod opr. št. Dn 18073/2006, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– prodajne pogodbe številka 18/87-05/1
z dne 16. 1. 1987, ki sta jo sklenila prodajalec Gradbeno podjetje Grosuplje, n.sol.o.,
Taborska cesta 13, Grosuplje, ki ga zastopa
glavni direktor Bogdan Korošec in kupec
Jože Corel, Glinška ulica 13, Ljubljana, za
stanovanje št. 9, v Žaucerjevi ulici 18, v
Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 11.
1992, ki sta jo sklenila prodajalec Jože Corel, Žaucerjeva 18, Ljubljana in kupec Miroslav Kos, Polanškova 25, Ljubljana, za
stanovanje št. 9, v Žaucerjevi ulici 18 v Ljubljani,
– kupoprodajne pogodbe z dne 12. 7.
1993, ki sta jo sklenila prodajalec Miroslav
Kos, Polanškova 25, Ljubljana, in kupec Matjaž Satler, Kidričevo naselje 5, Radenci,
za stanovanje št. 9 v Žaucerjevi ulici 18 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
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
Dn 2103/2007
Os-5583/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po zemljiško
knjižni sodnici Janji Žejn, v zemljiškoknjižni

zadevi predlagatelja Marka Collautija Potokarjeva 43, Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiško
knjižne listine, pri nepremičninah št. 406/19
in 407/31, k.o. Karlovško predmestje, dne
30. 1. 2007, pod opr. št. Dn 2103/2007, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– pogodbe št. V-53/89-Š.S. z dne 14. 6.
1989, sklenjene med SOZD Združeno gradbeno podjetje Giposs Ljubljana, Dvoržakova
5, kot prevzemnikom in Občino Ljubljana
Vič-Rudnik, Sklad stavbnih zemljišč mesta
Ljubljane, kot izročiteljem,
– pogodbe št. V-53/88-Š.S. z dne 14. 3.
1988 in aneksa št. I, neznanega datuma,
oba sklenjena med Štembal Francem, Galjevica 70, Ljubljana, kot izročiteljem in Občino Ljubljana Vič-Rudnik, Sklad stavbnih zemljišč mesta Ljubljane, kot prevzemnikom.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
Dn 19369/2002
Os-5584/07
Okrajno sodišče v Ljubljani je po
zemljiškoknjižni sodnici Janji Žejn, v
zemljiškoknjižni zadevi predlagatelja Noč
Davorja, Koritenska 13, Bled, ki ga zastopa SPL Ljubljana d.d., Frankopanska 18a,
Ljubljana, zaradi vknjižbe lastninske pravice in vzpostavitve zemljiškoknjižne listine,
za stanovanje št. 8, z identifikatorjem 8.E,
vpisanem v podvložek številka 1264/8, v
katastrski občini Štepanja vas, dne 21. 11.
2006, pod opr. št. Dn 19369/2002, izdalo sklep o začetku postopka vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine:
– kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 8 v II. nadstropju, v izmeri
30,14 m2, s kletjo številka 8 v kletni etaži v
izmeri 3,10 m2, Moškričeva 34, Ljubljana, ki
sta jo sklenila prodajalec Obnova gradbeno
podjetje Ljubljana in kupec Sklad za gradnjo
bolnice Ljubljana, za stanovanje št. 8, na
Moškričevi 34 v Ljubljani,
– pogodbe o zamenjavi nepremičnine z
dne 26. 10. 1964, ki sta jo sklenili Marija
Lunder, roj. Pavlič ter Bernarda Pavlič Poznič in Sklad za gradnjo bolnice Ljubljana.
Pozivajo se vsi morebitni imetniki pravic
na zgoraj navedenem stanovanju, da v dveh
mesecih od objave tega oklica, z ugovorom
pri naslovnem sodišču izpodbijajo pravilnost
oziroma popolnost podatkov o vsebini zgoraj navedenih listin oziroma druge pogoje za
vknjižbo lastninske pravice v korist predlagatelja postopka.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007

Amortizacije
N 704/2007
Os-8885/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Irene Brezner, stanujoče Zelena ul. 5,
Hoče, teče postopek za razveljavitev 5 delnic v apoenih od I-A-22378 do I-A-22382,
Krs Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
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Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2007
N 708/2006
Os-8886/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Sonje Mišeljič iz Ruške ceste 9, Maribor, teče postopek za razveljavitev 3 delnic
v apoenih od I-A-18201 do I-A-18203, Krs
Tabor d.d., Kardeljeva c. 49, Maribor.
Sodišče določa 60 dnevni rok, v katerem morajo sodišču priglasiti svoje pravice
upravičenci iz listine in v katerem se lahko
ugovarja zoper predlog za razveljavitev.
Sodišče poziva, da naj se v istem roku
listina (delnice) predloži sodišču.
Če listina v navedenem roku sodišču ne
bo predložena, bo razveljavljena.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 21. 3. 2007

Oklici o začasnih
zastopnikih in skrbnikih
N 20/2006
Os-7404/07
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici je po
okrajni sodnici Mirjani Reberc, v nepravdni zadevi predlagateljic: 1. Ivanke Bolčič,
Šmarska cesta 74, Koper in 2. Lovrence
Poles, Kocjančičeva 1, Koper, ki ju zastopa odvetnik Rajko Trunkl, zoper nasprotne
udeležence: 1. Marijo Penko, 37. Rue du tir
Cermelles 6 en Parisis 95, Pariz, Francija,
2. Vincenca Konestabo, Kocjančičeva 19,
Ankaran, 3. Danica Podreka, C. na Markovec 4, Koper, 4. Alojza Konestabo, Paris, 14. Rue de Parisis Francanvill, Francija,
5. Ivana Butinarja, Smareglijeva 23, Izola,
6. Bogdana Zadnika, Pregarje 65 in 7. Danila Zadnika, Harije 81, po predlogu zaradi
razdružitve solastnine sklenilo:
četrtemu nasprotnemu udeležencu Alojzu Konestabo, Paris 14. Rue de Parisis
Francanvill, Francija, se na predlog predlagateljic postavi začasno zastopnico notarko
mag. Sonjo Železnik iz Ilirske Bistrice, Bazoviška 3.
O postavitvi začasne zastopnice obvesti sodišče Center za socialno delo v Ilirski
Bistrici.
Sodišče izda oglas, ki se razglasi tudi na
sodni deski.
Začasna zastopnica ima v postopku, za
katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonite zastopnice, od dne izdaje
predmetnega sklepa, pa vse do takrat, dokler predlagateljica ali nasprotni udeleženec
ali njihovi pooblaščenci ne nastopijo pred
sodiščem oziroma dokler CSD ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Ilirski Bistrici
dne 12. 3. 2007
N 7/2005
Os-6294/07
Okrajno sodišče v Krškem po sodnici
Ireni Renier, v nepravdni zadevi predlagateljice Berte Jančić, 10. Hercegovačke 45,
85340 Herceg Novi, Srbija in Črna Gora,
ki jo zastopa odv. Drago Šribar iz Krškega,

zoper nasprotne udeležence 1. Ano Mladkovič, Kalce Naklo 30, Podbočje, po začasnem zastopniku odv. Zoranu Dularju iz
Krškega, 2. Nado Jalovec, Malo Mraševo
8, Podbočje, ki jo zastopa odv. Kristina Jalovec iz Krškega, 3. Ano Barbič, ZDA, ki je
umrla, sedaj po njej dediči Anna Gregorich,
roj. Barbič, 437 Fitzgerald Street, Oglesby, Illinois, 61348-1014, U.S.A., John Barbič, 1538 Hawk ave. Melrose park, Illinois,
60160, U.S.A., Joanne Barbič, 437 Fitzgerald Street, Oglesby, Illinois, 61348-1014,
U.S.A., ter 4. Karolino Juvanc, Avstrija, ki
je umrla, sedaj po njej dedič Josef Juvanc,
Heckenweg 14, 8010 Graz, Avstrija, po odv.
dr. Janku Tischlerju iz Ljubljane, zaradi predloga za razdružitev solastnine, podaje naslednji oklic:
prvi nasprotni udeleženki Ani Mladkovič,
Kalce Naklo 30, Podbočje, se postavi začasni zastopnik, odv. Zoran Dular iz Krškega.
Začasni zastopnik bo zastopal prvo nasprotno udeleženko v nepravdni zadevi z
opr. št. N 7/2005, vse dokler prva nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec ne
nastopita pred sodiščem oziroma dokler
skrbstveni organ ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Krškem
dne 21. 2. 2007
V IVL 1922/95
Os-23021/05
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. V IVL 1922/05 z dne 24. 5.
2005, v skladu z določili 82., 83. in 84. člena
Zakona o pravdnem postopku, v zvezi s 15.
členom Zakona o izvršbi in zavarovanju,
se dolžnici Tanji Pavlović kot začasni zastopnik postavi Nenad Zečević, odvetnik iz
Maribora, s pisarno na Svetozarevski 10/II
v Mariboru.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
od dneva postavitve 24. 5. 2005 in vse do
takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma
dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne bo sporočil sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Mariboru
dne 24. 5. 2007
I 1536/05
Os-5924/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Edvina
Brumata, sedaj neznanega bivališča (prej
Arčoni 3, Renče), zaradi izterjave denarne
terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Edvinu Brumatu, neznanega bivališča, postavi začasnega zastopnika, odvetnika Metoda Ceketa iz Ajdovščine, Tovarniška
cesta 4/a, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni zadevi z opr. št. I 1536/05, vse 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 Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 1480/2000
Os-5930/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
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partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Čirota
Juroša, sedaj neznanega bivališča (prej Ložice 36, Anhovo), zaradi izterjave denarne
terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Čirotu Jurošu, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Vido Mali Lemut iz Ajdovščine, Tovarniška
cesta 2/a, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 1480/2000, vse 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 Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 1476/05
Os-5933/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika SI.mobil telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134/b,
Ljubljana, ki ga zastopajo odvetniki Šelih &
partnerji iz Ljubljane, zoper dolžnika Andreja Vogriča, sedaj neznanega bivališča (prej
Bate 77, Grgar), zaradi izterjave denarne
terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4 točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Andreju Vogriču, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Nado Bolcar iz Solkana, Cesta IX. korpusa
46, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 476/05, vse 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 Novi Gorici
dne 19. 1. 2007
I 950/2001
Os-5934/07
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Področje Nova Gorica, zoper
dolžnika Aleša Požara, sedaj neznanega
bivališča (prej Kidričeva 34/c, Nova Gorica
oziroma Kanalski vrh 15), zaradi izterjave
denarne terjatve dne 19. 1. 2007 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
dolžniku Alešu Požarju, neznanega bivališča, postavi začasno zastopnico, odvetnico
Ano Jug iz Nove Gorice, Ul. Gradnikove
brigade 57, ki bo dolžnika zastopala v izvršilni zadevi z opr. št. I 950/2001, vse 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 Novi Gorici
dne 19. 1. 2007

Oklici dedičem
D 169/2002
Os-4812/07
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah je v
zapuščinski zadevi po pok. Angeli Klakočar,
hčeri Georga, roj. 8. 6. 1908, upokojenki, državljanki Republike Slovenije, samski, nazadnje stalno stan. Vojsko 19, umrli dne 25. 1.
2002, na podlagi 130/1 in 2 člena Zakona
o dedovanju (v nadaljevanju: ZD) ter 131/1
člena ZD, dne 13. 7. 2005, sklenilo:
Objavi se oklic tistim, ki imajo pravico
do dediščine po pok. Angeli Klakočar, naj
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se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica.
Oklic neznanim dedičem po pok. Angeli Klakočar se objavi tudi na oglasni deski
sodišča.
Za začasno skrbnico neznanim dedičem
po pok. Angeli Klakočar se postavi Ireno
Peer, delavko tukajšnjega sodišča.
Začasna skrbnica bo zastopala neznane
dediče v zapuščinskem postopku.
Okrajno sodišče v Šmarju pri Jelšah
dne 13. 7. 2005
D 28/07
Os-4904/07
Ivan Pirih, pok. Ivana, roj. 25. 11. 1933,
iz Idrije pri Bači št. 29, je umrl dne 9. 4.
2001, na Petrovem Brdu, njegovi dediči pa
niso znani.
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 bo razpolagalo.
Okrajno sodišče v Tolminu
dne 16. 2. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2106/2006
Rg-2438/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Scorpio – Pistotnik & Co., trgovina in storitve, d.n.o., Koper, Dolinska
cesta 26B, ki je vpisana pri tem sodišču pod
vložno št. 1/4765/00 in njena podružnica v
Ljubljani, Tržaška 20, vpisana pod vložno št.
1/4765/01, prenehata po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 6. 12. 2006.
Družbenika Dolores Pistotnik in Drago Pistotnik, oba stanujoča v Bertokih, Cesta med
vinogradi 40, Koper, izjavljata, da družba s
podružnico nima zaposlenih delavcev in tudi
nima nobenih neurejenih oziroma neplačanih
obveznosti ali neurejenih razmerij do delavcev ter nima nikakršnih neporavnanih denarnih obveznosti ali obveznosti do izpolnitve
kakršnekoli druge obligacije. Družbenika v
celoti solidarno prevzemata obveznost plačila morebitnih preostalih neporavnanih obveznosti družbe s podružnico, če bi se le te kasneje pojavile in jih bosta poravnala solidarno
iz svojega osebnega premoženja.
Po prenehanju družbe s podružnico po
skrajšanem postopku naj se vsa likvidna
sredstva in eventualna druga sredstva prenesejo na oba družbenika v enakih deležih.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave

v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po
preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu
družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 24. 1. 2007
Srg 520/2007
Rg-8873/07
Družba Veriteks, posredništvo, d.o.o.,
s sedežem Podlubnik 195, Škofja Loka,
vpisana na reg. vl. št. 1/05738/00, preneha
po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe upnikom prevzame Strel
Vera, Podlubnik 195, Škofja Loka.
Zoper sklep družbenice o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 23. 3. 2007
Srg 00202/2007
Rg-8874/07
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Intuicija storitveno podjetje
d.o.o., 9220 Lendava, Lendavske gorice
443, matična številka 1799134, vpisana v
sodnem registru Okrožnega sodišča v Murski Soboti, preneha po skrajšanem postopku
brez likvidacije.
Družbenik Šomen Štefan, 9220 Lendava, Lendavske gorice 443, izjavlja, da so
poplačane vse obveznosti družbe Intuicija

storitveno podjetje d.o.o., 9220 Lendava,
Lendavske gorice 443 in da so urejena vsa
razmerja z delavci družbe.
Družbenik Šomen Štefan, 9220 Lendava, Lendavske gorice 443, prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe, pri čemer za morebitne preostale
obveznosti odgovarja z vsem svojim premoženjem.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko upniki ali pristojni organi v 15 dneh od objave sklepa
vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 23. 3. 2007
Srg 66/2007
Rg-7773/07
Družba Čevljarstvo Kidričevo pro
izvodnja, trgovina in storitve d.o.o., Kopališka 3, Kidričevo, reg. št. vl. 1/55-00,
katere ustanoviteljica je Jurančič Nada, Ješenca 2b, Rače, po sklepu ustanoviteljice
družbe z dne 26. 1. 2007, preneha po skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzela Jurančič
Nada.
Zoper sklep lahko družbenica, upniki ali
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču na
Ptuju, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz registra.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 9. 3. 2007
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Preklici
Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Aziri Valentina, Knifičeva ulica 002,
Maribor, potni list, št. P00367506, izdala UE
Maribor. gnx‑254648
Binder Gracija, Hribarjeva cesta 014,
Grosuplje, potni list, št. P01000796, izdala
UE Grosuplje. gnr‑254654
Binder Igor, Obrtniška cesta 012,
Grosuplje, potni list, št. P00932157, izdala
UE Grosuplje. gnp‑254656
Binder Nastja, Hribarjeva cesta 014,
Grosuplje, potni list, št. P01000797, izdala
UE Grosuplje. gnq‑254655
Bovha Marija, Maistrova ulica 009, Celje,
potni list, št. P00519615, izdala UE Celje.
gns‑254653
Fabbro Danijela, Cvetlična ulica 040,
Šempeter pri Gorici, potni list, št. P00696502,
izdala UE Nova Gorica. gnc‑254994
Fiket Snježana, Milčinskega ulica 008,
Celje, potni list, št. P00972099, izdala UE
Celje. gny‑254647
Godec Ivan, Ulica heroja Lacka
054, Lenart v Slov. goricah, potni list, št.
P00082251, izdala UE Lenart. gnk‑254836
Grošelj Daniel, Vrtna ulica 007, Kranj,
potni list, št. P00419974, izdala UE Kranj.
gnu‑255001
Halilagić Edina, Glavarjeva cesta 116,
Komenda, potni list, št. P00956495, izdala
UE Ljubljana. gnt‑255002
Hribar Marko, Veliko Črnelo 021, Ivančna
Gorica, potni list, št. P00387220, izdala UE
Grosuplje. gnh‑254989
Kidrič Marjetka, Valvasorjeva ulica 007,
Ljubljana, potni list, št. P00066819, izdala
UE Ljubljana. gnj‑254837
Krstić Mladenka, Ulica Moše Pijada
023B, Maribor, potni list, št. P00855508,
izdala UE Maribor. gnn‑254833
Kukovec Štamberger Mirjam, Šentiljska
cesta 099, Maribor, potni list, št. P00993446,
izdala UE Maribor. gnf‑254991
Leljak Korana, Trubarjeva ulica 003,
Celje, potni list, št. P01064293, izdala UE
Celje. gnl‑254835
Mate Dragutin, Cigaletova ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. DB0000005, izdala
UE MZZ. gni‑254988
Močibob Nataša, Šared 030, Izola –
Isola, potni list, št. P00436007, izdala UE
Izola. gnb‑254995
Oblak Aleksandra, Celovška cesta 030,
Ljubljana, potni list, št. P00011917, izdala
UE Ljubljana. gne‑254992
Pance Eric, Miklavičeva cesta 015,
Borovnica, potni list, št. P00826312, izdala
UE Vrhnika. gnu‑254651
Pernuš Grošelj Barbara, Vrtna ulica 007,
Kranj, potni list, št. P00369905, izdala UE
Kranj. gnv‑255000
Pertoci Kristjan, Križna ulica 027, Tišina,
potni list, št. P00248039, izdala UE Murska
Sobota. gnw‑254649
Popovski Marija, Polzela 209, Polzela,
potni list, št. P00214828, izdala UE Žalec.
gnd‑254993

Potočnik Selma, Gosposvetska cesta
026, Maribor, potni list, št. P00981757,
izdala UE Maribor. gnm‑254834
Radič Nenad, Celjska cesta 034, Slovenj
Gradec, potni list, št. P00609388, izdala UE
Jesenice. gno‑254657
Stojnić Saša, Preglov trg 001, Ljubljana,
potni list, št. P00491491, izdala UE Ljubljana.
gnt‑254652
Stropnik Boris, Šenbric 025, Velenje,
potni list, št. P00622604, izdala UE Velenje.
gnz‑254996
Suljič Jasmin, Trg francoske revolucije
007, Ljubljana, potni list, št. PB0101293,
izdala UE Ljubljana. gnw‑254999
Šolman Branimir, Dobovec pri Rogatcu
1 c, Rogatec, maloobmejno prepustnico,
št. AH 000006945, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnc‑254694
Šramel Leopold, Lutrje 038A, Ponikva,
potni list, št. P00207610, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnv‑254650
Uranjek Dušan, Pajkova ulica 027,
Maribor, potni list, št. P00621207, izdala UE
Maribor. gny‑254997
Zaletel Marijanfranc, Drulovka 044B,
Kranj, potni list, št. P00592011, izdala UE
Kranj. gng‑254990
Zarnik Roman, Podlubnik 052, Škofja
Loka, potni list, št. P00883911, izdala UE
Škofja Loka. gnx‑254998

Osebne izkaznice preklicujejo
Ajlec Samo, Mariborska cesta 2, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001673112. gnf‑254791
Anžlovar Rosa, Resljeva cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001153246.
gnb‑254570
Babrič Ljubica, Posavskega ulica 28,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001914882.
gnz‑254596
Baniček Ivan, Zvezda 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000460759.
gnx‑254598
Batagelj Zenel, Tavčarjeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001059947.
gny‑254747
Batistić Pavao, Obala 97, Portorož –
Portorose, osebno izkaznico, št. 000646457.
gni‑254538
Bilali Nijazi, Cesta XIV. divizije 51,
Štore, osebno izkaznico, št. 000832835.
gnl‑254960
Bittner Marija Marta, Bukovica pri
Vodicah 58/b, Vodice, osebno izkaznico, št.
001957584. gns‑254753
Borštnar Tadej, Vrtnarija 12/b, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001941876.
gnk‑254586
Božič Branko, Šebrelje 72, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001466475. gnm‑254559
Božič Cecilija, Šebrelje 72, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000129780. gnn‑254558
Bransberger Avguština, Mladinska ulica
28, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000063580. gnj‑254687

Brckan Ivan, Plešičeva ulica 39,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000329410.
gnm‑254759
Brešar Gašper, Smledniška cesta 44,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001926115.
gnr‑254629
Brezovnik Jasmina, Brunov drevored 1,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 001989692.
gno‑254732
Bukovec Ciril, Račje selo 26, Trebnje,
osebno
izkaznico,
št.
001771596.
gne‑254592
Bukovšek Demitri, Cesta na Markovec 5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001921381. gnb‑254645
Bukovšek Demitri, Cesta na Markovec 5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001921381. gnc‑254669
Bunić Meri, Cesta na grič 44, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001951609.
gno‑254832
Bunić Taj, Cesta na grič 44, Borovnica,
osebno
izkaznico,
št.
001990306.
gnp‑254831
Cajhen Ana, Aljaževa ulica 49,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000376697.
gnf‑254566
Cerar Manja, Kvedrova cesta, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001795416.
gnf‑254616
Cmerešek Branka, Grobelno 38,
Grobelno, osebno izkaznico, št. 000917985.
gny‑254822
Čas Robert, Podvelka 43, Radlje ob
Dravi, osebno izkaznico, št. 002047170.
gnn‑254608
Čebron Ivan, Bukovica 86, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001399944.
gny‑254572
Černec Matej, Finžarjeva ulica 10,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
000950528. gnz‑254821
Česnik Štefan, Šebrelje 30, Idrija, osebno
izkaznico, št. 000814979. gnl‑254635
Čibarić Alen, Ukmarjeva ulica 20,
Portorož – Portorose, osebno izkaznico, št.
001748413. gnj‑254537
Črešnik Terezija, Ravenska pot 60,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000924021.
gnw‑254974
Derčaj Melanie, Mihovci pri Veliki Nedelji
10 b, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št.
001680451. gny‑254672
Dernulc Vida Marija, Mucherjeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001519826.
gnh‑254614
Dimec Janko, Lepa njiva 81, Mozirje,
osebno
izkaznico,
št.
002107224.
gnh‑254489
Dolenc Bueno Anabel, Barvarska steza 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001771836.
gnq‑254580
Dolenc leon, Vajgen 33, Pesnica pri
Mariboru, osebno izkaznico, št. 001709094.
gnz‑254471
Družovec Tanja, Spodnja Senarska 24,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001332519. gnn‑254733
Ferjančič Marija, Budanje 4/a, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000996671.
gnk‑254511
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Fortič Starič Andra, Švabičeva ulica 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001925823.
gnz‑254571
Franca Janko, Gračišče 17, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
000411883. gnd‑254568
Gabrovec Tadej, Dragomer, Laze 8,
Vrhnika, osebno izkaznico, št. 000763035.
gnt‑254827
Gala Bem Danica, Streliška ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001824085.
gny‑254622
Galle Astra, Gospodinjska ulica 21,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000003706.
gnr‑254754
Gams Marjana, Gozdna pot 1, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000575275.
gny‑254922
Gašperič Andrej, Dolenji Suhor pri Vinici
8, Vinica, osebno izkaznico, št. 000222877.
gni‑254913
Gašperič Marija, Brodarjev trg 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000436679.
gnb‑254745
Golob Tomislav, Škrilje 52, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001916981.
gnh‑254939
Gračnar Anton, Dole 45, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 000840987. gnv‑254625
Gradišar Jernej, Srednjevaška ulica 5,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 000616567.
gnv‑254975
Grilanc Marko, Segovci 34/b, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 002030272.
gnm‑254584
Grubelnik Maja, Mariborska cesta 29,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
001662377. gnz‑254796
Habjan Aleš, Šmaver 39, Trebnje, osebno
izkaznico, št. 001983258. gnm‑254934
Habjanič Anton, Gabrje 55, Dobrova,
osebno
izkaznico,
št.
000772628.
gnr‑254579
Hazenmali Maja, Lovrenc na Dravskem
polju 44, Lovrenc na Dravskem polju, osebno
izkaznico, št. 001919483. gnn‑254908
Hodžić Hasib, Zaloška cesta 78 a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000049920.
gnw‑254574
Hozjan Martin, Stročja vas 54, Ljutomer,
osebno
izkaznico,
št.
000991085.
gnc‑254919
Hrovatin Aleksander, Duplje 5, Vipava,
osebno
izkaznico,
št.
000703235.
gnl‑254685
Ikić Samir, Goriška cesta 43, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000309820.
gnf‑254466
Ipavic Marjan, Linhartova cesta 1,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001969103.
gnj‑254562
Jagodic Anton, Einspielerjeva ulica 25,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001441228.
gnp‑254606
Jazbec Drago, Ulica Jožeta Lampreta 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000103536.
gnx‑254673
Jemec Silva, Spodnje Gorje 7, Zgornje
Gorje, osebno izkaznico, št. 000303127.
gnp‑254631
Jerič Mateja, Lovska ulica 25, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001405612.
gnr‑254679
Jezernik Anita, Ravne 46/b, Velenje,
osebno
izkaznico,
št.
000410192.
gny‑254797
Jovanović Nena, Lokev 4/b, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
000983481.
gnm‑254809

Lamut Darja, cankarjeva ulica 2,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001358232.
gnh‑254914
Lavrič Jožef, Škrilje 22, Ig, osebno
izkaznico, št. 000685099. gny‑254597
Letnar Hedvika, Tovarniška ulica 57,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000080024.
gnd‑254493
Letnar Milena, Tovarniška ulica 57,
Preserje, osebno izkaznico, št. 000903851.
gnc‑254494
Lipovšek David, Ulica Ivana Suliča 8/a,
Šempeter pri Gorici, osebno izkaznico, št.
001672180. gnu‑254801
Lorger Alojzija, Prešernova cesta 22/e,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001482834.
gny‑254972
Lukeš Winifred, Kamniška ulica 33,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001376137.
gnt‑254677
Majcenić Sonja, Tepešev graben 1,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 001050610.
gne‑254692
Marovšek Simona, Brodarjeva ulica 4,
Celje, osebno izkaznico, št. 001937855.
gnk‑254961
Mars Petra, Šentlambert 8/a, Zagorje
ob Savi, osebno izkaznico, št. 002021667.
gnw‑254474
Mašić Sanela, Vodenska cesta 29,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001843082.
gnn‑254583
Mašić Smiljka, Jakčeva ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000648264.
gnt‑254577
Matić Ivan, Dolenje Otave 5, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
000347067.
gng‑254690
Medle Ivana, Zalarjeva cesta 68,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 001276206.
gnv‑254829
Meglič Uroš, Lom pod Storžičem 2,
Tržič, osebno izkaznico, št. 001381312.
gnn‑254808
Meričnjak Ana, Strehovci 31, Lendava
– Lendva, osebno izkaznico, št. 000482532.
gng‑254590
Miheljak Griša, Sončna ulica 54,
Šempeter v Savinjski dolini, osebno
izkaznico, št. 001049423. gng‑254715
Mlakar Janja, Viševek 40, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001440693.
gnj‑254487
Mlinarić Marija, Nusdorferjeva ulica 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001350909.
gnb‑254595
Mrak Darija, Grgar 23/a, Grgar, osebno
izkaznico, št. 001707511. gnd‑254918
Mujkić
Hasan,
Cesta
Franceta
Prešerna 5, Jesenice, osebno izkaznico,
št. AH 013418. gne‑254642
Musaj Sedat, Šentjernejska cesta 1,
Novo mesto, osebno izkaznico, št. AH 17282
– za tujca. gnd‑254718
Mužič Rajko, Bate 10, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
002058333.
gnv‑254800
Nagode Anika, Ritoznoj 66 c, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001786005.
gnf‑254691
Navotnik Mitja, Tolsti vrh 82/a, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001320013.
gns‑254803
Nikitovič Edvard, Rožna dolina c. I/7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001025684.
gne‑254617
Novak Dejan, Agrokombinatska cesta
4 a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001846116. gnj‑254587

Jug Maja, Pri viaduktu 8, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001679782. gnu‑254551
Jureš Mirko, Srebrničeva ulica 5,
Koper – Capodistria, osebno izkaznico, št.
001770681. gnk‑254561
Kajzba Viktor, Mihovci pri Veliki Nedelji
103, Velika Nedelja, osebno izkaznico, št.
001910302. gnb‑254470
Kastelic Tomaž, Garibaldijeva ulica
11, Piran – Pirano, osebno izkaznico, št.
000345963. gnl‑254539
Kašnik Boris, Ronkova ulica 6, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001418642.
gnx‑254923
Kern Kim, Kolonija 1. maja 33,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001190022.
gnn‑254958
Kidrič Marjetka, Valvasorjeva ulica 7,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001036205.
gns‑254578
Kirbiš Domen, Log 25, Hrastnik, osebno
izkaznico, št. 002002485. gnl‑254735
Kljun Jakob, Krožna cesta 55, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št.
002063033. gnc‑254569
Kobi Marko, Ulica Jožeta Kopitarja 9,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 000371941. gnd‑254618
Kočevar Rudi, Breg revolucije 14,
Metlika, osebno izkaznico, št. 000854951.
gnb‑254495
Kokalj David, Pod hribom 21, Radomlje,
osebno
izkaznico,
št.
000421865.
gne‑254492
Kolarac Kristančič Biserka, Mala
čolnarska ulica 4/d, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001483784. gnl‑254760
Koršič Špela, Arnovo selo 34, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
001306079.
gni‑254938
Košir Štefan, Šentjošt nad Horjulom 22,
Horjul, osebno izkaznico, št. 000148532.
gnf‑254741
Kozamernik Špela, Ulica Gradnikove
brigade 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001975328. gnw‑254599
Krajnc Tomaž, Pondor 19 a, Tabor,
osebno
izkaznico,
št.
001717407.
gne‑254717
Kranjčić Andrej, Hrušica 61, Hrušica,
osebno
izkaznico,
št.
001423408.
gnz‑254921
Križaj Đuro, Ulica hermana Potočnika 27,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000994503.
gnr‑254604
Križe Mitja, Občice 18/a, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 001795737.
gnk‑254936
Križman Filip, Miren 218, Miren, osebno
izkaznico, št. 001819999. gnf‑254516
Kumpuš Vladimir, Kozjak nad Pesnico
59, Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico,
št. 001840932. gny‑254472
Kure Barbara, Brilejeva ulica 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001614738.
gnx‑254748
Lah Rudolf, Rojčeva ulica 24, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000850918.
gnp‑254756
Lakovšek Zlata, Kajuhova ulica 11,
Slovenj Gradec, osebno izkaznico, št.
000397183. gnw‑254924
Lampe Hermina, Predgriže 33/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000834350.
gno‑254557
Lampe
Stojan,
Predgriže
33/a,
Idrija, osebno izkaznico, št. 000089315.
gnp‑254556
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Novak Ksenija, Krašce 20, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000921954.
gnf‑254491
Ogrin Jurij, Cesta 1. maja 11, Senovo,
osebno
izkaznico,
št.
000911202.
gnx‑254798
Omahen Alojz, Cesta 9. avgusta 22,
Zagorje ob Savi, osebno izkaznico, št.
000675662. gnx‑254473
Oraščanin Senad, Šibeniška ulica
12, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001719518. gnh‑254514
Ozvatič Olga, Krajna 41, Tišina, osebno
izkaznico, št. 001431273. gnk‑254686
Pavlič Darko, Iška vas 27, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000737386.
gno‑254757
Pavlin Aleš, Ragovska ulica 9, Novo
mesto, osebno izkaznico, št. 000343966.
gnw‑254699
Pečar Nika, Volaričeva ulica 28,
Postojna, osebno izkaznico, št. 001525815.
gno‑254632
Pečovniki Matej, Črešnjevec ob Dravi
19, Ruše, osebno izkaznico, št. 001355315.
gnh‑254639
Perne Amalija, Godič 43/a, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
000014428.
gne‑254942
Petek Tatjana, Ptujska cesta 353,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001221101.
gnv‑254675
Pezdirc Elizabeta, Stadionska ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000416592.
gnx‑254573
Pirc franc, Baznikova ulica 36, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000750938.
gno‑254607
Pirc Primož, Lesno Brdo 79, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
000868244.
gnl‑254585
Pirjevec Anja, Selo 49, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001912616.
gnj‑254512
Pirman Ivana, Brejčeva ulica 18,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000415823.
gns‑254703
Plut Ana, Metliška cesta 7, Semič, osebno
izkaznico, št. 001830082. gnz‑254971
Počkar Marija, Potokarjeva ulica 2,
Kamnica, osebno izkaznico, št. 000281909.
gnq‑254680
Podlogar Jasna, Stantetova ulica 5,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000323518.
gnf‑254641
Podlogar Milan, Močilno 15, Laško,
osebno
izkaznico,
št.
001661519.
gnm‑254609
Polanec Franc, zlato polje 3, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
000616172.
gnt‑254627
Polenik Blaž, Legen 194, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 001282025.
gnl‑254610
Popović Arkadije, Pot k čuvajnici 9,
Notranje Gorice, osebno izkaznico, št.
000688780. gnm‑254784
Potokar Andreja, Jamova cesta 33,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001838861.
gnu‑254751
Požar Nadja, Cesta Notranjskega odreda
38, Stari trg pri Ložu, osebno izkaznico, št.
002042157. gnh‑254689
Pregelj Sebastjan, Martinuči 17,
Renče, osebno izkaznico, št. 001816786.
gnd‑254468
Pribičnik Anita, Kavče 4, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001874465. gnx‑254973
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Privšek Jernej, Preglov trg 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000003086.
gni‑254563
Prunk Jan, Trebinjska ulica 4, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000962968.
gne‑254567
Pušnik Boštjan, Maistrova ulica 25,
Šentilj v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
001082688. gnc‑254794
Radanovič Franc, Zakot 53, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000538552.
gnr‑254504
Rade Ana, Ulica Lojzeta Spacala 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001623240.
gne‑254742
Rade Miran, Ulica Lojzeta Spacala 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001619497.
gnd‑254743
Radovan Nenad, Prušnikova 22,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001612604.
gns‑254728
Rajar Andrej, Velike Brusnice 45,
Brusnice, osebno izkaznico, št. 000858476.
gno‑254782
Rakić Veselko, Ulica Lojzeta Spacala 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001606960.
gnt‑254752
Rakovec Tamara, Ljubljanska cesta 72,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001960258.
gng‑254490
Ribnikar Cimerman Sebastijan, Beričevo
51 a, Dol pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
001431737. gnb‑254620
Rigler Matic, Dolenjska cesta 409,
Škofljica, osebno izkaznico, št. 001952036.
gnh‑254714
Rijavec Simon, Trnovo 43, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000365834.
gnt‑254802
Ristić Nataša, Cesta 1. maja 61,
Kranj, osebno izkaznico, št. 001059851.
gns‑254628
Robnik Ivan, Tovarniška cesta 7,
Ruše, osebno izkaznico, št. 001135013.
gni‑254963
Romić Branko, Cesta 8. avgusta 13,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001274896.
gnm‑254909
Rotar Damjan, Kal 86, Postojna, osebno
izkaznico, št. 000637767. gnn‑254633
Rozman Dušan, Lokve 32, Črnomelj,
osebno izkaznico, št. 1686394. gnj‑254912
Rus Vinko, Barjanska cesta 1, Brezovica
pri Ljubljani, osebno izkaznico, št.
000191804. gni‑254588
Sajko Tibor, Ljubljanska ulica 104,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000804517.
gns‑254678
Samec Albert, Preserje 39/a, Preserje,
osebno
izkaznico,
št.
001118771.
gnd‑254943
Sedej Primož, Savica 16, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
001102264.
gnq‑254630
Selič Rajko, Voglajna 1, Šentjur, osebno
izkaznico, št. 002087592. gnc‑254944
Serdinek Franc, Župečja vas 27,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000523018.
gnq‑254905
Sever Franc, Črnova 35/e, Žalec, osebno
izkaznico, št. 000242802. gng‑254640
Sikošek Eva, Usnjarska cesta 14,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 001587355.
gnf‑254941
Slemič Neža, Župančičeva ulica
14, Ajdovščina, osebno izkaznico, št.
001397790. gni‑254513
Smerdel Jernej, Petelinje 32, Postojna,
osebno
izkaznico,
št.
001494145.
gnj‑254962

Sobočan Arpad, Dolnji Lakoš, Glavna
ulica 93, Lendava – Lendva, osebno
izkaznico, št. 001807605. gno‑254957
Sojč Žiga, Preradovičeva ulica 29,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001808737.
gnu‑254676
Stošić Darja, Vinje 67, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 001166736. gng‑254740
Strah Bojan, Glinškova ploščad 6,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000506425.
gnk‑254611
Strniša Franc, Jesenice 16, Jesenice
na Dolenjskem, osebno izkaznico, št.
000612233. gnj‑254737
Suhadolnik Klemen, Dol pri Borovnici
50/a, Borovnica, osebno izkaznico, št.
001716048. gns‑254828
Škoberne Špela, Vodule 2, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001423651.
gnw‑254624
Škof Matija Ivan, Spodnje Pirniče 47 b,
Medvode, osebno izkaznico, št. 000947708.
gng‑254615
Šoukal Miha, Beblerjev trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000230788.
gnd‑254593
Špelec Stanislava, Kocljeva ulica 7,
Gornja Radgona, osebno izkaznico, št.
000683517. gnu‑254626
Štefelin Venčeslav, Podlubnik 113, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 001003003.
gni‑254688
Štraus Marko, Slamnikarska ulica 6,
Mengeš, osebno izkaznico, št. 001660285.
gnr‑254704
Štrbal Kristina, Spodnji Žerjavci 73,
Lenart v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000440972. gne‑254792
Štrbenk Stanislav, Ulica Malči Beličeve
69, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000754726. gnu‑254576
Šturm Vera, Martinova pot 29, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000355269.
gnq‑254755
Tetičkovič Boštjan, Stanetinci 26, Lenart
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
000659652. gnm‑254734
Tomaž Teja, Ulica Gubčeve brigade 63,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001958513.
gnv‑254600
Tomc Primož, Laze pri Gobniku 2 a,
Gabrovka, osebno izkaznico, št. 000212473.
gnb‑254695
Tomše Albert, Opekarna 18, Trbovlje,
osebno
izkaznico,
št.
001036811.
gnm‑254959
Tomšič Peter, Večna pot 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000442379.
gns‑254603
Tory Uroš, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001602487.
gno‑254582
Tovornik Boštjan, Hotunje 24, Šentjur,
osebno
izkaznico,
št.
001672440.
gnv‑254550
Trnovec Maruša, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002062502.
gnh‑254589
Turk Anton, Zagorica pri Velikem Gabru
7, Veliki Gaber, osebno izkaznico, št.
000109690. gnw‑254549
Tušar Štefan, Rožna ulica 5, Idrija, osebno
izkaznico, št. 001530066. gnk‑254636
Uglješić Zvezdan, Polanškova ulica 30,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001597199.
gnz‑254746
Umek Matic, Pod topoli 45, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000537667.
gnj‑254612
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Urbančič Primož, Kriška Reber 16,
Trebnje, osebno izkaznico, št. 001778620.
gnc‑254594
Vaupotič Marjana, Ločki Vrh 27,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 000662014.
gno‑254907
Vekuš Sebastijan, Tovarniška ulica 3,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 001972776.
gnb‑254670
Velej Josip, Žaucerjeva ulica 12,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000414425.
gnt‑254602
Veliu Lulzim, Slomškova ulica 14,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001369965.
gnp‑254906
Vidmar Draga, Smrečje v Črni 2/a,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000401602.
gng‑254940
Vidovič Janez, Spodnji Leskovec 5,
Zgornji Leskovec, osebno izkaznico, št.
000712991. gnc‑254469
Virant Simon, Vinterca 18, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000742873.
gnw‑254749
Vlahovič Vedrana, Ulica Polonce Čude 9,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001025079.
gnn‑254758
Volaj Zvonko, Grafenauerjeva ulica 39ar,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000454559.
gnv‑254750
Zajšek Jožica, Dobrina 70, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 002085645. gnv‑254925
Zelenik Damjan, Hrastovec 5, Ptuj,
osebno
izkaznico,
št.
001600926.
gnu‑254926
Zidanič Tjaša, Globoko 527a, Globoko,
osebno
izkaznico,
št.
001128083.
gnh‑254739
Zidanšek Tina, Cesza Kozjanskega
odreda 85, Šentjur, osebno izkaznico, št.
000774412. gnb‑254945
Zorin Dušan, Gubčeva ulica 1, Rogaška
Slatina, osebno izkaznico, št. 000199134.
gnx‑254823
Zorko Stojan, Gora 11, Krško, osebno
izkaznico, št. 001632753. gnw‑254799
Žagar Viljem, Dunajska cesta 113,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001674048.
gnc‑254744
Žerjav Vinko, Arnovo selo 30/d,
Brežice, osebno izkaznico, št. 001847466.
gni‑254738
Žlak Denis, Cundrovec 6/b, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
000096539.
gns‑254503
Žlempergar Amalija, Ulica Hermana
Potočnika 21, Ljubljana, osebno izkaznico,
št. 001592453. gnz‑254621
Žmuc Tomori Martina Breda, Linhartova
cesta 1, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000490046. gnf‑254591
Žvab Rok, Dolenja vas pri Črnomlju 1/a,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 000977332.
gng‑254915

Črešnar Valter, Trčova 229, Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 001378556, reg. št. 52011, izdala UE
Maribor. gnc‑254969
Dolenc Bueno Anabel, Barvarska steza
7, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001900568, reg. št. 16802, izdala UE
Postojna. gnz‑254521
Domjan Jožef, Hohkrautova ulica 6,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003066989, reg. št. 20588, izdala UE
Celje. gnf‑254541
Drolec Boštjan, Loke v Tuhinju
22/a, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000695430, reg. št. 17026,
izdala UE Kamnik. gnk‑254811
Emberšič Danilo Slavko, Motnica 1,
Trzin, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001780710, izdala UE Domžale.
gnq‑254705
Flisek Danijela, Sečovlje 53, Sečovlje
– Sicciole, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. SI 27240, reg. št. 4183, izdala UE Piran.
gnd‑254643
Frešer David, Partizanska ulica 45,
Slovenska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH ter A-50 km/h, št. S 1783858, izdala
UE Slovenska Bistrica. gnz‑254696
Gaber Damjan, Draga 27, Škofja
Loka, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000726277, izdala UE Škofja Loka.
gnp‑254806
Gazibara Mirnes, Koritenska cesta
9, Bled, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1893514, reg. št. 27101. gnk‑254536
Gorenšek Cvikl Blanka, Pekre, Lackova
cesta 171, Maribor, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003122324, reg. št. 69013,
izdala UE Maribor. gng‑254965
Guzej
Karmen,
Podhruška
10,
Kamnik, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001847873, reg. št. 25081, izdala UE
Kamnik. gne‑254467
Habjan Aleš, Šmaver 39, Trebnje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 003047935, reg. št. 12204, izdala UE
Trebnje. gnl‑254935
Habjanič Anton, Gabrje 55, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 001717086, reg. št. 25802, izdala UE
Ljubljana. gnc‑254519
Hafnar
Sergeja,
Golniška
cesta
68/a, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000227014, reg. št. 36683, izdala UE
Kranj. gnq‑254505
Hlebec Ivan, Krajna brda 7 a, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. ABBECCEFGH,
št. S 001405359, izdala UE Sevnica.
gnn‑254683
Horvat Dušanka, Vzhodna ulica 34,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000875034, reg. št. 94155, izdala UE
Maribor. gnp‑254481
Horvat Nataša, Soška ulica 3,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001762193, reg. št. 4754, izdala UE
Ljubljana. gnj‑254762
Hrovatin
Aleksander,
Duplje
5,
Vipava, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 394942, reg. št. 6890, izdala UE
Ajdovščina. gnb‑254795
Hrvatin Maja, Ulica 7. maja 2, Ilirska
Bistrica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002067736, izdala UE Ilirska Bistrica.
gnu‑254601
Hudin Štefan, Goriška ulica 23/b,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S001690206, reg. št. 39058, izdala UE
Maribor. gnr‑254479

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Adamič
Janez,
Kompolje
119,
Grosuplje, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 299327, reg. št. 10645, izdala UE
Grosuplje. gnj‑254637
Alagić Džemal, Bavdkova ulica 1,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001565576, reg. št. 183758, izdala UE
Ljubljana. gnx‑254523

Aleksandrov Dejan, Obrtna ulica 30,
Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000067666, izdala UE Koper.
gng‑254515
Apat Branko, Ob strugi 17, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1438462, izdala UE Žalec.
gni‑254488
Bajc Matjaž, Kandijska cesta 23, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001086214, izdala UE Metlika.
gnu‑254501
Banič Milan, Škocjan 70 a, Škocjan,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEFGH,
št. S 001574111, izdala UE Novo mesto.
gnx‑254698
Baniček Ivan, Zvezda 18, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 000387623, reg. št. 43399, izdala UE
Ljubljana. gnn‑254533
Berglez Zdenka, Fala cesta 88,
Fala, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000026207, reg. št. 1050, izdala UE
Ruše. gnw‑254824
Bernik Tilen, Jelovška cesta 14,
Bohinjska Bistrica, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1713129, reg. št. 29312, izdala
UE Radovljica. gnl‑254660
Birtič Simona, Turnovše 5, Vrhnika,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 2004709, reg. št. 15002, izdala UE
Vrhnika. gnv‑254825
Bittner Marija Marta, Bukovica pri Vodicah
58/b, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 003019192, reg. št.
20158, izdala UE Ljubljana. gnv‑254775
Bombek Jožica, Ihova 30, Benedikt,
preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega
v Ur. l. RS, št. 23/2007. gnq‑254605
Boštjančič Bojan, Orehovlje 59, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001463526, izdala UE Nova Gorica.
gnz‑254946
Bračko Jože, Ranca 33/c, Pesnica
pri Mariboru, vozniško dovoljenje, kat.
B,C,D1,D,G,H, št. S 001724462, izdala UE
Pesnica. gnd‑254793
Bric Bojan, Preserje 14/e, Preserje,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000458419, izdala UE Nova Gorica.
gny‑254947
Bunić Meri, Cesta na grič 44,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003031205, reg. št. 17415, izdala UE
Vrhnika. gnq‑254830
Burgar Marjan, Cerkljanska Dobrava 3,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 1308155, reg. št. 48860,
izdala UE Kranj. gnt‑254927
Cussigh Damijan, Endlicherjeva ulica
9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003004530, reg. št. 109302, izdala UE
Maribor. gns‑254478
Cverlin Igor, Ribniško selo, Terčeva ulica
45, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001092063, reg. št. 70669, izdala UE
Maribor. gnn‑254483
Čebron Ivan, Bukovica 86, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 1572816, izdala UE Nova Gorica.
gnx‑254948
Černilogar Radež Milena, Stara cesta
10, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001998523, reg. št.
59176, izdala UE Kranj. gns‑254928
Česnik Štefan, Šebrelje 30, Idrija, vozniško
dovoljenje, kat. ABFGH, št. S 000533693,
izdala UE Idrija. gnm‑254634
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Jan Stašo, Zaloška cesta 184/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003121036, reg. št. 277756, izdala UE
Ljubljana. gnh‑254764
Jančič
Jelena,
Glavni
trg
12,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000237564, reg. št. 7782, izdala UE
Tržič. gnp‑254506
Jarc Emil, V. ulica 14, Radomlje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001591335,
izdala UE Domžale. gnp‑254706
Jazbec Drago, Ulica Jožeta Lampreta 14,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 000574733, reg. št. 63039, izdala UE
Maribor. gno‑254482
Jazbinšek Milan, Rogaška cesta 25,
Šmarje pri Jelšah, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 3125821, izdala UE Šmarje pri
Jelšah. gnf‑254716
Jezernik
Anita,
Ravne
46/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001961278, izdala UE Velenje.
gni‑254813
Jezernik Anton, Pucova ulica 4,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002149404, reg. št. 32582, izdala UE
Celje. gnd‑254543
Jurgelj Andrej, Žigon 8, Laško, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 001486226, reg.
št. 11919, izdala UE Laško. gne‑254917
Kalan Mateja, Trboje 149, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 000287905, reg.
št. 33110, izdala UE Kranj. gno‑254507
Kastelic Tomaž, Garibaldijeva ulica 11,
Piran – Pirano, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 48431, reg. št. 13268, izdala
UE Piran. gng‑254540
Kendja Dušanka, Ulica Cvetke Jerin
1, Štore, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000268700, reg. št. 30529, izdala UE
Celje. gnz‑254546
Kernc Robert, Ulica Stanka Škalerja 19,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001641004, reg. št. 57230, izdala UE
Ljubljana. gny‑254772
Kidrič Marjetka, Valvasorjeva ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000893962, reg. št. 79486, izdala UE
Ljubljana. gnt‑254777
Kirbiš Slavica, Šentpetrska ulica 22,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000154608, reg. št. 4317, izdala UE
Maribor. gnk‑254486
Kirn Franc, Jakhlova cesta 10, ŠmarjeSAP, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000364790, izdala UE Grosuplje.
gni‑254638
Klarić Davor, Vanganel 53, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001730204, izdala UE Koper.
gnh‑254564
Klasnič
Natalija,
Otavice
39,
Ribnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001733389, reg. št. 9732, izdala UE
Ribnica. gnc‑254769
Klemenc Alojzij, Gregorčičeva ulica
23, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 001937732, reg. št.
36488, izdala UE Maribor. gnt‑254477
Kogovšek Simon, Dolinska cesta 1/i,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. SI 000102581, izdala UE
Sežana. gnl‑254810
Kokalj David, Pod hribom 21,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 0012290, izdala UE Domžale.
gnn‑254708
Kolarac Kristančič Biserka, Mala
čolnarska ulica 4/d, Ljubljana, vozniško
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dovoljenje, kat. BGH, št. S 001710495,
reg. št. 107140, izdala UE Ljubljana.
gnw‑254774
Kozamernik Špela, Ulica Gradnikove
brigade 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 002219879, reg. št. 236014,
izdala UE Ljubljana. gnp‑254531
Kožuh Martin, Gabrovec pri Dramljah
10, Dramlje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001037015, reg. št.
29105, izdala UE Celje. gnc‑254544
Kranjčić
Andrej,
Hrušica
61,
Hrušica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001642644, izdala UE Jesenice.
gns‑254953
Kristan Anja, Rožna dolina, Cesta XV/26,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003120401, reg. št. 272329, izdala UE
Ljubljana. gnk‑254761
Krivec Matevž, Ločica ob Savinji
55/b, Polzela, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1830284, izdala UE Žalec.
gnx‑254848
Kumberger Jožef, Vinarje 37, Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000298553, reg. št. 9554, izdala UE
Maribor. gnh‑254964
Kure Barbara, Brilejeva ulica 6, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002084633, reg. št. 55588, izdala UE
Ljubljana. gng‑254765
Lajevec Klemen, Ulica Hermana
Potočnika 28, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. A do 50km/h BGH, št. S 002086442,
reg. št. 160482, izdala UE Ljubljana.
gnx‑254773
Lampe
Hermina,
Predgriže
33/a, Idrija, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001958451, izdala UE Idrija.
gnl‑254560
Lavrič Jožef, Škrilje 22, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,D1;D;F,G,H,
št. S 00155370, reg. št. 95999, izdala UE
Ljubljana. gnt‑254527
Lazarević Mirjana, Pod kostanji 2,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003148877, reg. št. 57568, izdala UE
Celje. gnf‑254816
Leskovar
Milan,
Cirkovce
60/g, Cirkovce, vozniško dovoljenje, kat.
A1,A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 3063847, izdala
UE Ptuj. gnn‑255008
Letnar Milena, Tovarniška ulica 57,
Preserje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801307, izdala UE Domžale.
gnl‑254710
Ličen Klemen, Iška 4, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BH, št. S 002080342, reg. št.
267210, izdala UE Ljubljana. gnb‑254520
Lisec Milka, Gornje Orle 7, Studenec,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001702285, izdala UE Sevnica.
gnm‑254684
Lorber Beno, Novorogoška ulica 24,
Miklavž na Dravskem polju, vozniško
dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002185415, reg. št. 120465, izdala UE
Maribor. gnm‑254484
Lumare Mitja, Spodnje Škofije 247,
Škofije, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. SI 000033772, izdala UE Koper.
gng‑254565
Malek Darja, Vizoviškova ulica 11,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 001740500, reg. št.
96049, izdala UE Maribor. gnd‑254968
Manzoni Dino, Lepa cesta 39, Piran
– Pirano, vozniško dovoljenje, kat. GH,
št. SI 102778, reg. št. 15663, izdala UE
Piran. gnc‑254644

Markočič Gabrijela, Zali breg 6, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001929337, izdala UE Nova Gorica.
gnt‑254952
Merlak Tadej, Šmartno 148 a, Šmartno
pri Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1467416, izdala UE Slovenj
Gradec. gno‑254682
Merzdovnik Vitko, Brda 12, Šmartno pri
Slov.Gradcu, vozniško dovoljenje, kat. B BE
C CE, št. S 1394189, izdala UE Slovenj
Gradec. gnt‑254681
Moge Urška, Čehova ulica 4, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1188149,
izdala UE Ptuj. gnw‑254674
Munjiza Božo, Štrekljeva ulica 24,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 2222620, reg. št. 57349, izdala UE
Maribor. gnf‑254966
Muršec Matej, Biš 36, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. GH, št. S 3099312, izdala
UE Ptuj. gnv‑254500
Novak Andreja, Cesta treh talcev
22/c, Kamnik, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000164174, reg. št. 1003, izdala
UE Kamnik. gnv‑254575
Novak
Jožefina,
Teharje
38,
Teharje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000745347, reg. št. 39071, izdala UE
Celje. gnx‑254548
Novak Ksenija, Krašce 20, Moravče,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001907840, izdala UE Domžale.
gnk‑254711
Oblak Andreja1, Goričica pri Ihanu 17,
Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003048540, reg. št. 29843, izdala UE
Domžale. gnp‑254781
Ocvirk Branimir, Podlog 19/b, Šempeter
v Savinjski dolini, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 1242046, izdala UE Žalec.
gno‑254982
Ofentavšek Petra, Tepanje 14, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001450997, reg. št. 14664, izdala UE
Slovenske Konjice. gnr‑254804
Omahen Alojz, Cesta 9. avgusta 22/a,
Zagorje ob Savi, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 558115, izdala UE Zagorje ob
Savi. gnv‑254475
Omahen Luka, Celovška cesta 83,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. s 003034924, reg. št. 207559, izdala UE
Ljubljana. gne‑254767
Omanović Adnen, Ulica Ruške čete
7, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001219000, reg. št. 8756, izdala UE
Ruše. gns‑254553
Ozis Jernej, Okrogarjeva ulica 7,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000112357, reg. št. 23313, izdala UE
Celje. gnb‑254545
Pain Roger Harry, Beblerjeva ulica 7,
Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, št. S 001351276, reg. št. 229263,
izdala UE Ljubljana. gnd‑254518
Pavlič Darko, Iška vas 27, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BFGH,
št. S 002086433, reg. št. 181696, izdala UE
Ljubljana. gnz‑254771
Pavlin Aleš, Ragovska ulica 9, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003093451, izdala UE Novo mesto.
gnt‑254502
Pečovnik Matej, Črešnjevec ob Dravi
19, Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 003005938, reg. št. 136058, izdala UE
Ruše. gnt‑254552
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Peršin Fedor, Vrhovčeva ulica 6/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001992373, reg. št. 87166, izdala UE
Ljubljana. gnr‑254529
Petek Tatjana, Dogoše, Ptujska cesta
353, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003107086, reg. št. 95143, izdala UE
Maribor. gnq‑254480
Petelin Dragica, Lovšetova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002028713, reg. št. 54333, izdala UE
Ljubljana. gnw‑254524
Pirjevec Ivan, Podgorje pod Čerinom
15, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001787276, reg. št. 37278, izdala UE
Celje. gnh‑254814
Planinčić Spomenka, Kajuhova ulica 7,
Slovenske Konjice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001115045, reg. št. 11287, izdala
UE Slovenske Konjice. gnq‑254805
Popović Arkadije, Pot k čuvajnici 9,
Notranje Gorice, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 002081312, reg. št. 111035,
izdala UE Ljubljana. gnl‑254785
Poznanović Zoran, Zarnikova ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001192091, reg. št. 219147, izdala UE
Ljubljana. gnr‑254554
Preradović Zdravko, Črešnjevci 232/A,
Gornja Radgona, vozniško dovoljenje, kat.
BGFH, št. S 001529935, reg. št. 15129,
izdala UE Gornja Radgona. gne‑254517
Privšek Jernej, Preglov trg 13,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001869274, reg. št. 195132, izdala UE
Ljubljana. gns‑254778
Pukšič Iztok, Vintarovci 43/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1693183,
izdala UE Ptuj. gnw‑254499
Rade Miran, Ulica Lojzeta Spacala 30,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 0017777436, reg. št. 128096, izdala
UE Ljubljana. gni‑254763
Raner Andreja, Spodnjevaška pot
28, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A
do 50km/h BGH, št. S 3047210, reg. št.
132737, izdala UE Maribor. gne‑254967
Raznožnik Vilibald Drago, Meškova ulica
4, Celje, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 001261704, reg. št. 6485, izdala UE
Celje. gne‑254542
Rijavec Simon, Trnovo 43, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001462843, izdala UE Nova Gorica.
gnw‑254949
Ristić Nataša, Cesta 1. maja 61,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000642007, reg. št. 43173, izdala UE
Kranj. gnr‑254929
Robek Dejan, Belokranjska cesta 76,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003077095, izdala UE Novo mesto.
gny‑254697
Sanković Jelena, Miklošičeva ulica
1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001200472, reg. št. 29466, izdala UE
Celje. gng‑254815
Satler Branko, Log 198, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 002026163,
izdala UE Ruše. gnl‑255010
Slabe Marjan, Petkovec 16/a, Logatec,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001580328, reg. št. 281, izdala UE
Logatec. gnn‑254783
Stanić Katarina, Lucija, Obala 109,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003064396, izdala UE
Domžale. gnj‑254712

Zakovšek Branko, Bušeča vas 34,
Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje, kat.
ABBECCED1DFGH, št. S 1154970, reg. št.
3790, izdala UE Brežice. gnu‑254701
Zakovšek Branko, Bušeča vas 34,
Cerklje ob Krki, vozniško dovoljenje,
kat. AB, inštruktorsko, reg. št. 22, št.
obr. VI 000001195, izdala UE Brežice.
gnt‑254702
Zemljič Borut, Ljubljanska ulica 102,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001861507, reg. št. 82880, izdala UE
Maribor. gnb‑254970
Zor Marija, Moše 9, Ljubljana, vozniško
dovoljenje, kat. BFGH, št. S 003043494, reg.
št. 76669, izdala UE Ljubljana. gnb‑254920
Živec Igor, Dane pri Sežani 30/e, Sežana,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001814023, izdala UE Sežana.
gnx‑254623
Žmuc Tomori Martina Breda, Linhartova
cesta 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
ABGH, št. S 001871339, reg. št. 62404,
izdala UE Ljubljana. gno‑254532

Steblovnik Klemen, Rečica ob Paki
22, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001631606, izdala UE Velenje.
gnj‑254812
Subotić Kitak Nevenka, Ob Koprivnici
72, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001686325, reg. št. 43227, izdala UE
Celje. gne‑254817
Suhadolnik Klemen, Dol pri Borovnici
40/a, Borovnica, vozniško dovoljenje, kat.
ABFGH, št. S 2207256, reg. št. 14671,
izdala UE Vrhnika. gnu‑254826
Šljivar
Enes,
Brodarjev
trg
7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001987646, reg. št. 196972, izdala UE
Ljubljana. gnv‑254525
Šmajd Franc, Jezerska cesta 132,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 421229, reg. št. 9055, izdala UE Kranj.
gnm‑254509
Šolaja Zlatko, Mahovnik 61, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BBECCEFGH,
št. S 001546292, izdala UE Kočevje.
gnv‑254700
Šrot Ivan, Oblakova ulica 28, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H,
št. S 003066467, reg. št. 561221, izdala UE
Celje. gny‑254547
Štamfelj Dušanka, Prečna 29/a, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001388570, izdala UE Novo mesto.
gnj‑254937
Štefelin Venčeslav, Podlubnik 113,
Škofja Loka, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001541739,
izdala UE Škofja Loka. gno‑254807
Štiberc Rene, Borova vas 31, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 002185721, reg. št. 131510, izdala UE
Maribor. gnl‑254485
Štraus Marko, Slamnikarska ulica 6,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001819384, izdala UE Domžale.
gni‑254713
Tomšič Peter, Večna pot 13, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABGH,
št. S 000651920, reg. št. 96020, izdala UE
Ljubljana. gns‑254528
Tory Uroš, Ulica bratov Učakar 8,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001491964, reg. št. 176516, izdala UE
Ljubljana. gny‑254522
Tripić Boro, Ulica Slavka Gruma 90,
Novo mesto, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 000925236, izdala
UE Novo mesto. gnr‑254779
Turnšek Tomislav, Ulica Dušna Kvedra
14, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002191409, reg. št. 28308, izdala UE
Celje. gnd‑254818
Uranjek Dušan, pajkova ulica 27,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGHC, št. S 001911892, reg. št.
86581, izdala UE Maribor. gnr‑254904
Velej Josip, Žaucerjeva ulica 12,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 000136146, reg. št. 29930, izdala UE
Ljubljana. gnu‑254526
Virant Simon, Vinterca 18, Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
BGH,
št. S 001617049, reg. št. 179776, izdala UE
Ljubljana. gnf‑254766
Vivod Maks, Koritno 38, Oplotnica,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABFGH,
št. S 000051947, izdala UE Slovenska
Bistrica. gnc‑254819
Zajc Ksenija, Ob studencu 21, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h
BFGH, št. S 001990050, reg. št. 123619,
izdala UE Ljubljana. gnu‑254776
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Zavarovalne police preklicujejo
Jurković Saša, Vinski vrh 49, Miklavž pri
Ormožu, zavarovalno polico, št. 3967814,
izdala Zavarovalnica Maribor. m‑233

Spričevala preklicujejo
Ajlec Jasmina, Na trati 31, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo
3. in 4. letnika Srednje šole za gostinstvo in
turizem, izdano leta 1992 in 1993. m‑249
Alagić Jasna, Kešetovo 12/a, Trbovlje,
spričevalo o zaključnem izpitu ŠCPET v
Ljubljani, izdano leta 2000. gnf‑254916
Belcar Vladimir, Bičje 1, Grosuplje,
indeks Srednje šole za strojništvo v Ljubljani.
gnm‑254984
Beličanec Robert, Ul. bratov Učakar 56,
Ljubljana, spričevalo 1. letnika Srenje šole
tehničnih strok Franca Leskovška Luke,
izdano leta 1989. gnr‑254954
Beličanec Robert, Ul. bratov Učakar
56, Ljubljana, spričevalo 2. in 3. letnika
Gimnazije Moste, izdano leta 1990 in 1991.
gnq‑254955
Bešić Sanda, Cesta maršala Tita 75,
Jesenice, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole Jesenice, izdano leta 1997.
gnp‑254981
Blažič Borut, Loka pri Framu 1, Fram,
spričevalo 4. letnika Srednje gradbene šole
Maribor – gradbeni tehnik, izdano leta 2000.
m‑242
Capuder Milan, Brezje pri Dobu 23, Dob,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor – mesar, izdano leta 1970. m‑248
Cinac Šefik, Graz, Avstrija, spričevalo o
zaključnem izpitu Poklicne gradbene šole
Ivana Kavčiča v Ljubljani, izdano leta 1976.
gni‑254788
Coter Davor, Za vasjo 2, Maribor,
spričevalo 1. in 2. letnika SERŠ Maribor,
izdano leta 1994 in 1995. m‑253
Čampa Boris, Rožna dolina, Cesta
VII/5a, Ljubljana, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje zdravstvene šole Ljubljana,
izdano leta 1999. gni‑254463
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Čebulj Matjaž, Studenčice 47a, Lesce,
indeks, CSUI Jesenice – strojni tehnik leto
izdaje 1983 – 1987. gnh‑254664
Črnčec Karin, Gorkega ulica 6, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Maribor, izdano leta 2006. m‑236
Čuš Aleksander, Hlapovci 24/a, Juršinci,
obvestilo o uspehu 5. letnika Poklicne tehniške
šole Maribor, izdano leta 2003. m‑232
Debelec Gothe Barbara, Polje, cesta
XXII/27D, Ljubljana-Polje, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričavalo 1., 2., 3.
in 4. letnika Srednje šole za farmacijo in
zdravstvo, izdano leta 1995-1998, izdano na
ime Debelec Barbara. gnx‑254723
Dobrin Rok, Cesta proletarskih brigad
59, Maribor, indeks, št. 07060215, izdala
Fakulteta za policijsko varnostne vede
Maribor. m‑227
Dodlek Tomaž, Ulica 25. maja 16, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gradbene šole Maribor – gradbeni tehnik,
izdano leta 1999. m‑247
Dolinar Maja, Glavarjeva 8, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda OŠ Franceta Bevka v
Ljubljani, izdano leta 2006. gnn‑254658
Duraković Damir, Pri opekarni 20, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 3.
letnika Srednje prometne šole – železniška
smer, izdano leta 1999. m‑231
Đermanović Martina, Dolenjska cesta 3/s,
Koper – Capodistria, spričevalo 4. letnika
Srednje ekonomske poslovne šole v Kopru,
izdano leta 2006. gnu‑254976
Erjavec Zdenka, Pod gradom 13, Radlje
ob Dravi, spričevalo o končani OŠ Radlje ob
Dravi, izdano leta 1979. gnw‑254849
Feldin Simon, Škapinova ulica 2, Celje,
spričevalo o zaključnem izpitu STŠ Celje,
izdano leta 1993. gns‑254853
Geisler Elvis, Betnavska 28, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične in poklicne šole v Trbovljah
– obdelovalec kovin, izdano leta 1992.
gnp‑254731
Golli Matej, Klaričeva 9/a, Koper –
Capodistria, spričevalo 3. letnika SEPŠ
Koper, izdano leta 2006. gnc‑254619
Golob Robert, Šentvid pri Stični 16,
Grosuplje, spričevalo 3. in 4. letnika Srednje
zdravstvene šole Rakičan, izdano leta 1983
in 1984. gnp‑254581
Grabner Karol, Ulica Zore Ragancinove 7,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani,
izdano leta 2000. gnk‑254911
Gumzej Anton, Mariborska cesta 62,
Orehova vas, diplomo Gostinske šole
v Mariboru, št. 282/s, izdana leta 1987.
gnv‑254725
Harambašić Ilinka, Pobrežje 166,
Videm pri Ptuju, spričevalo poklicne mature
Ekonomske poslovne šole, izdano leta 2003.
gnh‑254839
Hlebanja Gal, Vandotova ulica 37,
Ljubljana, spričevalo 3. letnika Srednje šole
za elektrotehniko in računalništvo Ljubljana.
gnw‑254724
Horvat Mirko, Zolajeva ulica 12, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
kovinarske strokovne šole Maribor, izdano
leta 1991. m‑238
Jekoš Barbara, Rašiška 6, Ljubljana,
diplomo Srednje zdravstvene šole v Celju,
št. 230, izdana leta 1986. gnu‑254951
Jovovič Sandra, Šišenska c. 39, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2002. gnu‑254476
Jurše Gorazd, Vrtna ulica 8, Selnica ob
Dravi, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
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gradbene šole – gradbeni tehnik, izdano leta
2002. m‑226
Karas Valter, Vanganelska 57/d, Koper –
Capodistria, spričevalo o končani OŠ Janka
Premrla Vojka Koper. gnp‑255006
Kelenc Marjetka, Ormoška cesta
92, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra Ptuj, izdano leta
1986, izdano na ime Frank Marjetka.
gnq‑255005
Knez Branko, Borovci 11, Markovci,
spričevalo o zaključnem izpitu Živilske šole
Maribor – mesar prodajalec, izdano leta
1975. m‑261
Kopše Rok, Mala vas pri Grosupljem 53,
Grosuplje, spričevalo 4. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2005. gnk‑254736
Korošak Vida, Korčetova ulica 14,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje ekonomske šole Maribor, izdano
leta 1991. m‑270
Koštomaj Dunja, Mežanova 25, Ptuj,
spričevalo 3. letnika Srednje ekonomske šole
Ptuj, izdano leta 1997. m‑263
Kovšca Danjal, Župančičeva ulica
1Č, Ajdovščina, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje gradbene, geodetske in
ekonomske šole v Ljubljani, izdano leta 2004.
gnn‑254933
Krnc Jana, Valjavčeva ulica 7, Kranj,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje šole
ekonomske in družboslovne usmeritve Kranj,
izdano leta 1987 in 1997. gnb‑254820
Kump Borut, Reboljeva ulica 10, Trzin,
spričevalo 3. in 4. letnika Gimnazije Ledina,
izdano leta 1999 in 2000. gny‑254722
Lašić Maša, Zdravkova ulica 14, Maribor,
spričevalo 3. letnika Srednje turistične šole
Maribor, izdano leta 2004. m‑271
Lazar Ksenija, Trate 7/a, Zgornja Velka,
spričevalo 1. in 2. letnika Srednje tekstilne
šole Maribor – smer frizer, izdano leta 1999
in 2000. m‑230
Lazarikić Siniša, Kasaze 105, Petrovče,
spričevalo o končani OŠ Griže, izdano leta
1987. m‑256
Lukač Alenka, Resljeva cesta 34,
Ljubljana, spričevalo o končani OŠ od 1 do 8.
razreda OŠ Valentina Vodnika. gny‑254497
Lukač Alenka, Resljeva cesta 34,
Ljubljana, diplomo Fakultete za arhitekturo,
gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, izdana
leta 1987. gnx‑254498
Lukač Alenka, Resljeva cesta 34,
Ljubljana, maturitetno spričevalo in spričevala
od 1.do 4. letnika Gimnazije Šentvid, izdano
leta 1976 do 1981, izdano na ime Lukač
Alenka. gnz‑254496
Malek Luka, Stantetova ulica 20, Maribor,
spričevalo 3. in 4. letnika Srednje ekonomske
šole Maribor, izdano leta 2005 in 2006.
m‑237
Marinček Aleš, Ljubljanska cesta 91,
Domžale, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje agroživilske šole v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnd‑254768
Matijević Saša, Dolenje Ponikve 46,
Trebnje, spričevalo poklicne mature Srednje
gradbene, geodetske in ekonomske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnb‑254770
Matovina Žiga, Leninova 3, Kranj,
spričevalo Gimnazije Piran, izdano leta 2006.
gno‑255007
Mikuž Barbara, Gozd 10, Col, spričevalo o
zaključnem izpitu in spričevalo 2. in 3. letnika
Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, izdano
leta 1995 in 1996, izdano na ime Peljhan
Barbara. gng‑254790
Mom Andreja, Morje 119, Fram, diplomo
Srednje kmetijske šole Maribor, izdana leta
1988. m‑262

Motaln Ivan, Urh 11, Zgornja Ložnica,
spričevalo o zaključnem izpitu SKSMŠ
Maribor, izdano leta 1993. m‑ 254
Murko Violeta, Ciril Metodov drevored
17, Ptuj, diplomo Srednje šole pedagoške in
kulturne usmeritve, izdana leta 1987. m‑257
Nemec Sandra, Sodinci 5, Velika Nedelja,
spričevalo 1. letnika Gimnazije Ptuj, izdano
leta 2006. gnk‑254661
Oberlajt Mojca, Cmureška cesta 3, Lenart
v Slov. goricah, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole – upravni tehnik,
izdano leta 1998. m‑243
Oblak Valerija, Sitarjevška 20, Litija,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
Moste, izdano leta 1999. gnc‑254719
Pantelić Ksenija, Clevelandska 19,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 1994. gnl‑254985
Pavlin Martina, Kromberk, Ul. Vinka
Vodopivca 49, Nova Gorica, spričevalo o
zaključnem izpitu Centra za izobraževanje
odraslih Kanal, izdano leta 2000, izdano na
ime Jakin Martina. gnu‑254851
Petelin Ivo, Kobdilj 42, Štanjel, spričevalo
o končani triletni šoli za prodajalce v Novi
Gorici, izdano leta 1977. gnt‑254727
Pipan Igor, Ul. 8. februarja 18/a, Miklavž
na Dravskem polju, spričevalo o zaključnem
izpitu SERŠ Maribor – računalniški tehnik,
izdano leta 2004. m‑241
Podlesnik Erika, Trinkova 96, Ljubljana,
spričevalo 7. razreda OŠ Vrhovci, izdano leta
2005. gny‑254847
Pogorevc
Sonja,
Leskovec
105,
Pragersko, indeks, št. 51038224, izdala
Fakulteta za kmetijstvo Maribor. m‑244
Ponorac Rade, Volčja Draga 26, Volčja
Draga, spričevalo o zaključnem izpitu
Gradbene šole – zidar, izdano leta 1981.
gnm‑255009
Praper Sebastjan, Bistra 9, Črna na
Koroškem, spričevalo o zaključnem izpitu
SKSMŠ Štore, št. 232, izdano leta 1996.
gni‑254838
Prikeržnik Veronika, Tomaška vas
37/a, Šmartno pri Slov. Gradcu, spričevalo o
končani OŠ Šentjanž pri Dravogradu, izdano
leta 1982. gng‑254465
Purgaj Irena, Negova 52, Spodnji Ivanjci,
spričevalo 3. letnika Srednje zdravstvene
šole Maribor, izdano leta 1999. m‑250
Purgar Luka, Vrtojba, Cesta na Čuklje 20,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije
Nova Gorica, izdano leta 2006. gnz‑254671
Rakovnik Robert, Okrogarjeva ulica 3,
Celje, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole tiska in papirja v Ljubljani, izdano leta
2000. gns‑254978
Rink Klemen, Zatolmin 4, Tolmin,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
frizerske šole v Ljubljani, izdano leta 1998.
gnk‑255011
Roškar Ana, Pasterkova 8, Maribor,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
elektro, strojne in tekstilne šole Maribor,
izdano leta 1979. m‑265
Rudenko Denis, Bakovci, Partizanska
25, Murska Sobota, spričevalo o končani
OŠ Bakovci, št. 95/03, izdano leta 2003.
gne‑254842
Sarić Mirna, Goriška ulica 3, Maribor,
diplomo Srednje ekonomske šole Maribor,
izdana leta 1985. m‑269
Slijepčević Stevan, Gradnikove brigade
33, Nova Gorica, spričevalo od 1 do 3.
letnika Šolskega centra Postojna, izdano
leta 2004, 2005 in 2006. gnn‑254983
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Smiljić Damjan, Pod Trško goro 100,
Novo mesto, spričevalo o zaključnem izpitu
Gimnazije Novo mesto, izdano leta 1994.
gnj‑254662
Solina Stanko, Jiršovci 59, Destrnik,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
zdravstvene šole Maribor, izdano leta 1981.
m‑235
Srša Denis, Polički vrh 4/a, Jarenina,
spričevalo o končani OŠ Jarenina, izdano
leta 1998. m‑259
Šauperl Simona, Zg. Duplek 117/a,
Spodnji Duplek, spričevalo o zaključnem
izpitu Srednje trgovske šole – prodajalec,
izdano leta 1997. m‑245
Švent Boštjan, Podvrh 36, Mozirje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
tehnične šole v Celju, št. 75, izdano leta
1993. gnq‑254980
Telarević Jasna, Pot na breg 12, Solkan,
indeks, št. 98002478, izdala Pedagoška
fakulteta v Kopru. gnq‑254780
Tovornik Gal, Za krajem 5/b, Ljubljana,
spričevalo 8. razreda devetletne šole Riharda
Jakopiča, izdano leta 2006. gni‑254613
Ukmar Nevenka, Ul. Marija Kogoja 1/a,
Nova Gorica, spričevalo o zaključnem izpitu
in spričevalo 4. letnika Vzgojiteljske šole
v Idriji, izdano leta 1979, izdano na ime
Žikovič Nevenka. gni‑254663
Urbančič Nuška, Gornja pot 14, Brezovica
pri Ljubljani, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje tehnične šole v Ljubljani, št. 12,
izdano leta 1968. gnq‑254530
Vugrinec Lidija, Rošnja 25, Starše,
obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije
Murska sobota, izdano leta 1995. m‑260
Zavrtanik Maja, XXX. divizije 15/a, Nova
Gorica, spričevalo 3. letnika Gimnazije Nova
Gorica, izdano leta 2006. gnq‑254855
Zlatkovič Matej, Štihova ulica 25,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Gimnazije
Šentvid, izdano leta 2004. gnn‑254508
Žnideršič Sašo, Velike Dole 8, Trebnje,
spričevalo 3. letnika Srednje tehniške šole
Litostroj, izdano leta 2003. gnl‑254510

Pejnović Maša, Chengdujska cesta 34,
Ljubljana, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija
Moste. gnh‑254789
Pelcar Boštjan, Veščica 21, Murska
Sobota, študentsko izkaznico, št. 30033811,
izdala Visoka zdravstvena šola Maribor.
m‑240
Petrič Andrej, Ob Ljubljanici 36/a,
Ljubljana, delovno knjižico. gnr‑254729
Pongračič Rok, Kardeljeva cesta 57,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 26120.
m‑258
Potočnik Janez, Ulica Staneta Žagarja 17,
Radovljica, dovolenje pilota jadralnega letala,
št. 0347/1529, izdanega s strani Uprave za
letalstvo RS. gnj‑254787
Prašnikar Matic, Godešič 54, Škofja
Loka, študentsko izkaznico, št. 64040470,
izdala Fakulteta za elektrotehniko v Ljubljani.
gne‑254721
Pravica Ina, Jakhlova 15, ŠmarjeSap, študentsko izkaznico, št. 25006388,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnl‑254910
Radiković Damir, Tomšičeva ulica 3,
Lendava – Lendva, študentsko izkaznico, št.
64050322, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnl‑254535
Resnik Olivera, Kompole 51, Štore,
delovno knjižico, izdana na ime Stamenič
Olivera. gnj‑254720
Rudenko Denis, Partizanska ulica 25,
Murska Sobota, delovno knjižico, št. A 56670,
izdala UE Murska Sobota. gnr‑255004
Škerget Logar Marjetica, Š. Kuzmiča 5,
Murska Sobota, 4 delnice CAVT, vpisane
v delniško knjigo pod zaporedno št. 235.
gnd‑254668
Tetičković Boštjan, Stanetinci 26,
Cerkvenjak, delovno knjižico, št. 529/95,
izdala UE Škofja Loka. gnf‑254841
Trgo Trans d.o.o., Ustje 72/c, Ajdovščina,
izvod licence, št. G 1003187 za vozilo z reg.
št. GO 89 23J. gnq‑254730
Troha Nika, Bloška polica 7, Cerknica,
dijaško izkaznico, izdala Škofijska klasična
gimnazija v Ljubljani. gnj‑254987
UJČIČ d.o.o., Ilirska Bistrica, Zarečje
30, Ilirska Bistrica, dovolilnico za Rusijo
– bilateralno tranzitno, oznaka 643/09, št.
493662 in za Ukrajino tranzitno, oznaka
804/03, št. 575118, 575101 in 575603.
gnu‑254726
Vidovič Urban, Loka 1, Starše, študentsko
izkaznico, št. 93484452, izdal FERI Maribor.
m‑252
Vlaovič Janko, Migojnice 25/b, Žalec,
študentsko izkaznico, št. 41980055,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnm‑254534
Vogrin Nina, Stantetova 4, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 62040692, izdala
Visoka šola za turizem Portorož. m‑229
Vuković Sonja, Cigaletova 8, Ljubljana,
vozno karto, št. 2211 – 100% popust, izdal
LPP. gng‑254890
Weiss Rok, Sadež 48, Črnomelj,
študentsko izkaznico, št. 22064730, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnv‑254950
Zeljković Dragan, Guličeva ulica 6,
Maribor, delovne knjižice, reg. št. 9517,
izdala UE Maribor. m‑246
Zrnko Denis, Zajelše 72, Dol pri Ljubljani,
vozno karto, št. 2234 – 100% popust s
spremljevalcem, izdal LPP. gno‑254707
Žerdin Marcel, Ivanjski vrh 21,
Cerkvenjak, študentsko izkaznico, št.
93624245, izdal FERI Maribor. m‑266

Drugo preklicujejo
AGROKOR d.o.o., Cesta v Gorice 44,
Ljubljana, štampiljko z napisom agrokor
d.o.o. LJUBLJANA CESTA V GORICE 44.
gnt‑254852
Beqiri Kreshnik, Ročinj 77, Ročinj, vozno
karto, št. 0701631, izdal Avrigo d.d. Nova
Gorica. gng‑254840
Bohak Simon, Nova ulica 32, Spodnji
Duplek, vozno karto, št. 7053, izdal Veolia
Maribor. m‑234
Bosnić Elvir, Martina Krpana ulica 24,
Ljubljana, delovno knjižico. gnm‑254709
Brakočevič Tanja, Ulica Slavka Gruma
84, Novo mesto, študentsko izkaznico,
št. 41200116, Medicinska fakulteta.
gnp‑254931
Budkovič Tomaž, Drulovka 17/a, Kranj,
študentsko izkaznico, št. 25006457,
izdala Fakulteta za arhitekturo v Ljubljani.
gnj‑255012
Cajnko Petra, Mirna ulica 9, Šentilj v
Slov.goricah, študentsko izkaznico, št.
61193965, izdala Pedagoška fakulteta
Maribor. m‑268
Grošelj Igor, Podlipovica 43, Izlake,
potrdilo o opravljenem izpitu za varno delo
s traktorji in traktorskimi priključki, izdanega

s strani Šolskega centra Šentjur, leta 2000.
gnr‑254854
Halec Nataša, Lešane 132, Apače,
študentsko izkaznico, št. 29007008, izdala
Naravoslovno tehnična fakulteta v Ljubljani.
gnh‑254464
Horvat Ludvik, Noršinci 56, Martjanci,
delovno knjižico. gnf‑254666
Ivančič Robert, Šared 23/c, Izola – Isola,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja
čolna, št. 02/13-10305/99, ser. šz. 6097/99.
gnm‑254659
Jurgelj Andrej, Žigon 8, Laško, študentsko
izkaznico, št. 93546587, izdal FERI Maribor.
m‑255
Kalar Uroš, Vešenik 55, Slovenske
Konjice, študentsko izkaznico, št. 01005599,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnb‑254845
Kaver Rok, Za spomenikom 1, Solkan,
potrdilo o upravljanju z VHF GMDSS postajo,
št. 26292-00144-05, izdano 4. 4. 2005.
gnk‑254786
Kenda Maja, Dvor 56, Bovec, vozno karto,
št. 0609363. gnz‑254846
Kesič Jože Branko, Cankarjeva ulica 13,
Trzin, študentsko izkaznico, št. 14062039,
izdala VKŠ Celje. gnz‑254646
Kolar Gašper, Zgornja Bistrica 77/b,
Slovenska Bistrica, vozno karto, št. 9092,
izdal Veolia Maribor. m‑264
Kolmanko Dušan, jakobovo naselje
90, Murska Sobota, delovno knjižico, ser.
št. 0200638, izdala UE Murska Sobota.
gnd‑254843
Kos Habat David, Ropretova cesta 9/a,
Domžale, delovno knjižico. gno‑254986
Kosi Ferdinand, Rimska cesta 5, Ljubljana,
delovno knjižico. gno‑254932
Krevs Igor, Trg 1, Mirna Peč, delovno
knjižico. gns‑255003
Kumše Katja, Kuzmičeva ulica 5, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21017980, izdala
FDV v Ljubljani. gnv‑254979
LAMELA d.o.o. Retnje, Retnje 35, Križe,
obrtno dovoljenje, št. 01001-1148/00-68/1995,
izdano dne 6. 3. 1995. gnv‑254850
Lekan Transport d.o.o., Ulica Dolenjskega
odreda 37, Ivančna Gorica, digitalne kartice,
št. 1070500001016000, izdana pri Cetis
Celje, na ime Lekan Matej. gnx‑254977
Lučić Branka, Na jami 3, Ljubljana, dijaško
izkaznico, izdala Gimnazija Vič. gnp‑254956
Lunga Ecaterina, Iršičeva 17, Maribor,
delovno knjižico. m‑267
Mačužić Jovana, Gospejna 14, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 61219603, izdala
Filozofska fakulteta Maribor. m‑228
Mahorič Mirko, Gradenšak 5/a, Voličina,
delovno knjižico. gne‑254667
Medved Sandi, Orešje na Bizeljskem
25, Bizeljsko, študentsko izkaznico, št.
64040407, izdala Fakulteta za elektrotehniko
v Ljubljani. gnq‑254555
Mesarič Andrej, Ribniška ulica 10,
Maribor, študentsko izkaznico, št. 93549380,
izdal FERI Maribor. m‑251
Miljavec Miša, Meline 3, Spodnja
Idrija, delovno knjižico, reg. št. 63/04, ser.
št. A 567672, izdala UE Idrija. gnc‑254844
Mitar Polona, Zikova ulica 2, Kamnik,
študentsko izkaznico, št. 01003420,
izdala Pedagoška fakulteta v Ljubljani.
gnd‑254693
Musić Hasko, Mestni trg 20, Višnja Gora,
delovno knjižico. gng‑254665
Novak Vanja, Zaboršt 3, Dol pri Ljubljani,
dijaško izkaznico, izdala Srednja šola
za oblikovanje in fotografijo v Ljubljani.
gnq‑254930
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VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1-UPB1)
(Uradni list RS, št. 36/04)
Javni razpisi
Blago
Gradnje
Javni razpisi na vodnem, energetskem, telekomunikacijskem
in transportnem področju
Blago
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o dodatnih informacijah, informacijah
o nedokončanem postopku ali popravku
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju na vodnem,
energetskem, transportnem področju in področju poštnih
storitev (ZJNVETPS) (Uradni list RS, št. 128/06)
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Odločbe in sklepi po Zakonu o preprečevanju
omejevanja konkurence
Objave gospodarskih družb
Sklici skupščin
Objave po Zakonu o gospodarskih zbornicah
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
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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ne prezrite

DAVČNI PREDPISI
Novi davčni predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. januarju 2007
1. knjiga:

Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)

2. knjiga:

Zakon o dohodnini (ZDoh-2)
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
Zakon o davku na promet nepremičnin (ZDPN-2)
Zakon o davku na vodna plovila (ZDVP)
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)

3. knjiga:

Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2)

Ob nakupu vseh treh knjig

20-odstotni popust!

Z ALOŽBA

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

DAVČNI PREDPISI (Trda vezava)
– 1. knjiga: cena
2.600 SIT – 10.84 EUR
– 2. knjiga: cena
3.400 SIT – 14,19 EUR
– 3. knjiga: cena
3.900 SIT – 16,27 EUR
– vse tri knjige:
7.920 SIT – 33,05 EUR

Število izvodov
Število izvodov
Število izvodov
Število izvodov

Podjetje

Oddelek

Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

Podpis in žig

E-mail

Po prejemu naročilnice bomo poslali predračun za naročene knjige. Po plačilu predračuna, vam bomo poslali naročene knjige in račun.
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Pravkar izšlo
1. knjiga

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
(s komentarjem)
in

ZAKON O JAVNEM NAROČANJU
NA VODNEM, ENERGETSKEM,
TRANSPORTNEM PODROČJU
	IN PODROČJU POŠTNIH STORITEV
(s komentarjem)
2. knjiga

Avtorji:

Z ALOŽBA

www.uradni-

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.

K O M P L E T K N J I G D O D A T N I  1 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

ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
– 1. knjiga:
cena
80 EUR – 19.171 SIT
– 2. knjiga:
cena
67,50 EUR – 16.176 SIT
– Komplet obeh knjig:
132,75 EUR – 31.812 SIT

Podjetje

Število izvodov
Število izvodov
Število kompletov

Oddelek

Ime in priimek
Davčna št.

Davčni zavezanec    DA    NE

Ulica in številka

Kraj

Datum

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

