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

Javni razpisi
Blago
Št. 255/07

Ob-10223/07
Popravek
V javnem naročilu za nakup diagnostičnega materiala, objavljenem v Glasilu EU
2006/S 211-226117 z dne 7. 11. 2006 in
Uradnem listu RS, št. 114-115 z dne 10. 11.
2006, Ob-31412/06, se spremenijo navedbe
pod točkami objave kot sledi:
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 10. 2007 do 12. ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 10. uri; v sejni sobi Komercialnega sektorja, 2. nadstropje Zaloška cesta 14,
Ljubljana.
Klinični center Ljubljana

Gradnje
Št. 354-15/2006-31

Ob-10211/07

Popravek
V javnem razpisu za projekt »Odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter oskrba s pitno vodo v Občini Tržič – Izgradnja
kanalizacije in vodovoda«, št. projekta
2005/SI/16/C/PE/002/01, ki je bil objavljen
v Uradnem listu RS, št. 88 dne 18. 8. 2006,
Ob-23412/06 in Uradnem glasilu EU št. 155
dne 17. 8. 2006, 2006-S 155-167264, se
popravi naslednje točke:
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek najkasneje 15. 10. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
ponudnik mora predložiti garancijo za re-

snost ponudbe v višini 30,000.000 SIT in
veljavnostjo 150 dni od oddaje ponudbe.
Izbrani ponudnik mora po podpisu pogodbe predložiti garancijo za dobro izvedbo v
višini 10% pogodbene vrednosti z vključenim davkom na dodano vrednost (DDV), ki
mora biti veljavna še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 540 EUR.
Morebitnim novim ponudnikom je razpisna dokumentacija na voljo na naslednjem
naslovu: SL Consult d.o.o., Dunajska cesta
122, SI – 1000 Ljubljana, ob predložitvi dokazila o vplačilu stroškov za razpisno dokumentacijo v višini 540 EUR, na račun: SL
Consult d.o.o., Tržaška cesta 118, SI – 1000
Ljubljana, pri Hypo Alpe – Adria – Bank d.d.,
Dunajska cesta 117, SI – 1000 Ljubljana, št.
računa 33000– 6617471620, IBAN koda /
št. računa SI5633000-6617471620, SWIFT
koda: HAABSI22, s pripisom “Tržič”. Stroški dokumentacije ne vključujejo stroškov
dostave. Ponudbe morajo biti predložene
na način in v obliki, kot je predpisano v
navodilih za izdelavo ponudbe v razpisni
dokumentaciji.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 23. 4. 2007 do 11.
ure.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 12. uri; Občina Tržič, Trg svobode
18, SI-4290 Tržič.
Občina Tržič
Ob-10696/07
Popravek
V obvestilu o naročilu za projekt Daljinsko upravljanje sistema stabilnih naprav
električne vleke na slovenskem železniškem omrežju, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12. 2006,
Ob-36094/06 in v Uradnem glasilu evropske skupnost št. S 244 z dne 22. 12. 2006
objava 2006/S 244-261569 so bili navedeni
roki za sprejemanje zahtevkov za dokumen-

tacijo, sprejem ponudb in datum odpiranja
ponudb. Popravek objave je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 1 dne 5. 1. 2007 pod
objavo Ob-3736/07.
Sprememba rokov za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem ponudb
in datum odpiranja ponudb je bila objavljena
v Uradnem listu RS, št. 11 dne 9. 2. 2007
pod objavo Ob-3355/07 in določeni novi roki
za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo, sprejem ponudb in datum odpiranja
ponudb. Novi spremenjeni roki so bili objavljeni v št. 23 dne 16. 3. 2007 pod objavo
Ob-7195/07.
Na osnovi obrazložene vloge je naročnik
ponovno spremenil datume za sprejemanje
zahtevkov za dokumentacijo, za sprejem
ponudb in datum odpiranja ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 23.964 SIT.
Cena: 100 EUR.
Dokumentacija se plačuje na TTR
Javna agencija za železniški promet RS
01100-6000002642 UJP Slovenska Bistrica.
Za odkupe iz tujine je potrebno izpolniti:
IBAN SI56011006000002642SWIFT CODEBSLJSI2X.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 10. ure
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 3 mesece ali 90 dni od datuma,
določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 do 11. ure; Javna agencija za železniški promet Republike Slovenije, Kopitarjeva
ulica 5, 2000 Maribor.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb; da; osebe s pooblastilom ponudnika.
Javna agencija za železniški promet
Republike Slovenije

Stran
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Javni razpisi na
vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Ob-10177/07
Obvestilo
V zvezi z javnim razpisom za dobavo
univerzalnih kablov 20 kV (objava v Uradnem listu RS, št. 135-136 z dne 22. 12.
2006, Ob-35816/06) naročnik Elektro Maribor d.d. obvešča, da je postopek revizije
oddaje javnega naročila končan in, da naročnik nadaljuje s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila.
Oddaja prijav je: najkasneje do 18. 4.
2007 do 10. ure na naslovu naročnika, vložišče.
Elektro Maribor
Javno podjetje za distribucijo
električne energije d.d. Maribor

Obvestila
o oddaji naročila
Blago
Št. 28/07
Ob-10197/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Dom starejših občanov Tezno, kontaktna
oseba: Jasmina Jarc, Panonska 41, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/460-26-04, faks
02/460-26-14, elektronska pošta: uprava@dso-tezno.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.5) Kratek opis: blago za prehrano:
(sklop 01 – mlevski izdelki in testenine,
sklop 02 – zamrznjeni pekovski izdelki, sklop
03 – splošno prehrambeno blago, sklop 04
– zamrznjene ribe in morski sadeži, sklop 05
– zamrznjeno sadje in zelenjava).
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 80.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 01 - mlevski izdelki
in testenine: ERA - SV d.o.o., Prešernova
10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.395,82 EUR, najnižja
ponudba 3.395,82 EUR, najvišja ponudba
3.395,82 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 02 - zamrzneni pekovski izdelki: Pekarna Pečjak, Dolenjska
cesta 442, 1291 Škofljica.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10.658,09 EUR,
najnižja ponudba 10.658,09 EUR, najvišja
ponudba 10.658,09 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. sklop 03 - splošno prehrambeno blago: ERA - SV d.o.o., Prešernova 10, 3320 Velenje.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50.982,19 EUR,
najnižja ponudba 50.982,19 EUR, najvišja
ponudba 57.133,02 EUR.
V.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. slop 04 - zamrznjene ribe
in morski sadeži: Brumec - Ručigaj, Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.742,04 EUR, najnižja
ponudba 2.742,04 EUR, najvišja ponudba
2.742,04 EUR.
V.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. sklop 05 - zamrzneno
sadje in zelenjava: Brumec - Ručigaj d.o.o.,
Testenova 55, 1234 Mengeš.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.199,86 EUR, najnižja
ponudba 3.199,86 EUR, najvišja ponudba
3.199,86 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:
13. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v UL: da; št. 05107 z dne 2. 2. 2007,
Ob-2294/07.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2007.
Dom starejših občanov Tezno
Ob-10210/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, kontaktna oseba: Bojan Pahor, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/47-58-424, faks 01/43-72-070, elektronska pošta: bojan.pahor@mail.ir-rs.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:
19.31.33.00-6.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 20-336-335/07.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
posebej izdelanih čevljev po skupinah.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 198.343 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 posebej izdelani čevlji od
št. 25 do št. 31.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 2 posebej izdelani čevlji
od št. 32 do št. 38: Unitrade Planina, d.o.o.,
Planina 148a, 6232 Planina, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 77.000 EUR; najnižja ponudba 77.000 EUR, najvišja ponudba
78.400 EUR.
V.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 posebej izdelani čevlji od
št. 39 dalje: Handmade Slana Anton, s.p.,
Nova pot 18, Vnanje gorice, 1351 Brezovica, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 92.000 EUR, najnižja ponudba 92.000 EUR, najvišja ponudba
94.400 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: 20-336-335/07.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
19. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 3352/07 z dne 9. 2. 2007.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-10252/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.5) Kratek opis: medicinski pripomočki za rentgenologijo, kardiologijo, očesno kirurgijo in drugi medicinski pripomočki.
II.6) Ocenjena skupna vrednost: 500.751
EUR z DDV.
IV.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
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V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 06: Sind Ljubljana, d.o.o.,
Verovškova ulica 64, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 12.163,86 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Promed, d.o.o., Leskoškova cesta 9D, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 72,50 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 11.813,97 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Thomy F. E., d.o.o., Vodnikova 170, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 23.151,66 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Cardio Medical, d.o.o., Ulica bratov Učakar
102, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 50.658,78 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Valencia Stoma-Medical, d.o.o., Gregorčičeva 9, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 318,24 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Oriana, d.o.o., Slomškova ulica 2, 3252 Rogatec, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 2.301,81 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Interpart, d.o.o., Cesta na Brdo 85, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 458,70 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Iris Mednarodna trgovina, d.o.o., Cesta v
Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.880,74 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Auremiana, d.o.o., Partizanska cesta 109,
6210 Sežana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.218,16 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Pro-Gem, d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 9.903,76 EUR.

V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Johnson & Johnson, d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 10.931,43 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Farmadent, d.o.o., Minařikova ulica 6, 2000
Maribor, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 15.492,45 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
PFM-S, d.o.o., Kolodvorska cesta 2, 4000
Kranj, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 14.405,07 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Emporio Medical, d.o.o., Prešernova 5,
1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 21.406,65 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
AMS Meding, d.o.o., Ljubljanska cesta 6/A,
3230 Šentjur, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 47.099,14 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
Medinova, d.o.o., Masarykova 17, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 3.438,40 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. 1. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 17.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-33487/05, z dne 2. 12. 2005.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Ob-10414/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba:
Bojana Razdevšek, Slomškov trg 10, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-07, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 93/B.
II.5) Kratek opis: izbor dobavitelja zabojnikov za prevoz paketov in vreč in zabojnikov za prevoz vrednostnih pošiljk.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 38,828.450 SIT oziroma 162.028,25
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. 93/B: Tokam, Podjetje za
zaključna dela v gradbeništvu, inženiring in
trgovina, d.o.o., kontaktna oseba: Tatjana
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Misja, Spodnja Ščavnica 74a, 9250 Gornja
Radgona, Slovenija, tel. 02/564-89-35.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV):
1. cena po vrstah blaga: zabojnik navadni: 648,14 EUR, zabojnik brez polic z vodili:
690,88 EUR, zabojnik za prevoz vrednostnih pošiljk: 1.023,51 EUR,
2. okvirna
ponudbena
vrednost:
163.496,30 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 93/B.
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; 31302/06 z dne 10. 11. 2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI. 8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 4. 4. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10552/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, kontaktna oseba: Zdenka Letonja, univ. dipl. ekon.,
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, Slovenija,
tel. 02/450-02-62, faks 02/450-02-25, elektronska pošta: zdenka.letonja@zzv-mb.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.5) Kratek opis: naročilo za dobavo
laboratorijskega materiala.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): ocenjena vrednost javnega naročila
158,000.000 SIT (659.322,32 EUR).
IV.1) Vrsta postopka:; odprti.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.1) Postopek s pogajanji s predhodno objavo
(a) Nepravilne ali nesprejemljive ponudbe na:
– odprti postopek.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na: merila navedena v razpisni dokumentaciji.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: Kemomed d.o.o., kontaktna oseba: Andrej Vuga, Kališka 9, PE
Stritarjeva 5, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/201-50-50, faks 04/201-50-55, e-pošta:
a.vuga@kemomed.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 7.082,64 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Mediline d.o.o., kontaktna oseba: Nataša
Pirc, Perovo 30, 1241 Kamnik, Slovenija,
tel. 01/830-80-72, faks 01/830-80-70, e-pošta: Natasa.pirc@mediline.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 8.020,75 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika stori-
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tev: Remas d.o.o., kontaktna oseba: Marijan
Rednak, Koseška 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/581-92-04, faks 01/581-92-32,
e-pošta: remas@siol.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 101.003,07 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Medias International d.o.o., kontaktna
oseba: Dr. Gorazd Babuder, univ.dipl. biol.,
Leskoškova cesta 9D, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/52-02-300, faks 01/52-02-495,
e-pošta: info@medias-int.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 57.462,03 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Profarmakon International d.o.o., kontaktna
oseba: Gregor Strlič dipl. zdravstvenik, Preradovičeva ulica 20A, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/421-62-20, faks 02/421-62-30,
e-pošta: profarmakon@amis.net.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 2.779,91 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Golias Labortehnika, Hinko Golias s.p., kontaktna oseba: Hinko Golias univ.dipl.ing.str.,
Groharjeva cesta 6, 1000 Ljubljna, Slovenija, tel. 01/429-70-10, faks 01/429-70-15,
e-pošta: info@golias.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 56.181,79 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Medis d.o.o., kontaktna oseba: Ljiljana Banfi, Brnčičeva 1, 1001 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/58-96-900, faks 01/561-21-19, e-pošta: Ljiljana.banfi@medis.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 73.003,67 EUR
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika
storitev: Maritim d.o.o., kontaktna oseba: Berislav Ladika, dr. vet. med., Tacenska 20, 1210 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/512-83-20, faks 01/512-83-25, e-pošta:
Berislav.ladika@maritim.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 117.688,29 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: Sanolabor d.d., kontaktna oseba: Ingrid Padovan, univ.dipl.ekolog,prof.ke-bi,
Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/585-42-31, faks 01/585-42-98, e-pošta: Ingrid.padovan@sanolabor.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 68.353,55 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Mikro + Polo d.o.o., kontaktna oseba: Tanja
Marhold, Zagrebška 22, 2000 Maribor, Slovenija, tel. 02/614-33-54, faks 02/614-33-20,
e-pošta: Tanja.marhold@mikro-polo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 276.462,98 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Chemass d.o.o., kontaktna oseba: Bogdana
Breznik, Baznikova 40, 1000 Ljubljana, Slo-
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venija, tel. 01/42-77-560, faks 01/42-77-560,
e-pošta: Bogdana.breznik@chemass.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 20.856,40 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
KEFO d.o.o., kontaktna oseba: mag. Srečko Križnič univ.dipl.inž.kem.inž., Brnčičeva
29, 1231 Ljubljana - Črnuče, Slovenija, tel.
01/56-34-120, faks 01/56-34-129, e-pošta:
Srecko.kriznic@kefo.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 112.109,24 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Spes d.o.o., kontaktna oseba: Marko Polak,
Stegne 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/511-31-70, faks 01/511-31-74, e-pošta:
marko@spes.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 27.359,94 EUR.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
Iris d.o.o., kontaktna oseba: Mateja Baš,
Cesta v Gorice 8, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 01/200-66-88, faks 01/200-66-60, e-pošta: Mateja.bas@iris.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala: cena 23.784,17 EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
23. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 15.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Št. 135-136 Str. 9865 Ob-35995/06
z dne 22. 12. 2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2007.
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Ob-10596/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Zavod za usposabljanje Janeza Levca, kontaktna oseba: mag. Matej Rovšek, Karlovška cesta 18, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/241-81-00, faks 01/241-81-21.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: da.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: dobava živil.
II.5) Kratek opis: sukcesivna dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe
prehrane v Zavodu za usposabljanje Janeza Levca za obdobje od oddaje javnega naročila do 31. decembra 2009.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 625.938,91 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
– cena do 90 točk,
– fiksnost cen do 4 točk,
– kvaliteta do 3 točke,
– plačilni rok do 2 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 stori-

tev: javno naročilo št. 1 – 1. sklop: meso in
mesni izdelki: »Oblak« Janez Oblak s.p.,
kontaktna oseba: Janez Oblak, Delavska
18, 4266 Žiri, Slovenija, tel. 04/510-56-62,
faks 04/510-56-61.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 43.452,17
EUR, najvišja ponudba 47.714,07 EUR.
V.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: 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 43.452,17
EUR, najvišja ponudba 47.714,07 EUR.
V.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: MIR d.d., kontaktna oseba: Terezija
Balažic, Ljutomerska cesta 28A, 9250 Gornja Radgona, Slovenija, tel. 02/564-91-62,
faks 02/561-17-68.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 43,452,17
EUR, najvišja ponudba 47,714,07 EUR.
V.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: Pivka d.d., kontaktna oseba: Darja Kaluža, Kal 1, 6257
Pivka, Slovenija, tel. 05/703-10-24, faks
05/703-10-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 22.164,38
EUR, najvišja ponudba 24.762,15 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. 5 – 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 22.164,38
EUR, najvišja ponudba 24.762,15 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. 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 4.606,91
EUR, najvišja ponudba 5.337,38 EUR.
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V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 7 – 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 4.606,91
EUR, najvišja ponudba 5.337,38 EUR.
V.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 11.035,06
EUR, najvišja ponudba 58.621,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 9 – 4. sklop: mleko in
mlečni izdelki: Agroind Vipava 1894 Vipava
d.d., kontaktna oseba: Estera Furlan, Vinarska cesta 5, 5271 Vipava, Slovenija, tel.
05/367-12-00, faks 05/367-13-18.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 11.035,06
EUR, najvišja ponudba 58.621,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 10 – 4. sklop: mleko
in mlečni izdelki: Pomurske Mlekarne d.d.,
kontaktna oseba: Marjeta Šoštarič, 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 11.085,06
EUR, najvišja ponudba 58.621,69 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 11 – 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 18.529,67
EUR, najvišja ponudba 48.881,58 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev: javno naročilo št. 12 – 5. sklop: kruh,
pekovski in slaščičarski izdelki: Žito d.d.,
kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/587-62-23, faks 01/524-56-59.

V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 18.529,67
EUR, najvišja ponudba 48.881,58 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 13 – 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 18.529,67
EUR, najvišja ponudba 48.881,58 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 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 18.529,67
EUR, najvišja ponudba 48.881,58 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 15 – 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 2.554,13
EUR, najvišja ponudba 12.023,50 EUR.
V.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 – 6. sklop: izdelki iz žit
mlevski izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna
oseba: Doroteja Štimulak, Prešernova 10,
3320 Velenje, Slovenija, tel. 02/788-00-10,
faks 02/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.554,13
EUR, najvišja ponudba 1312.023,50 EUR.
V.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 – 6. sklop: izdelki iz žit
in mlevski izdelki: Žito d.d., kontaktna oseba: Suzana Šimenc, Šmartinska 154, 1529
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/587-62-23, faks
01/524-56-59.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.554,13
EUR, najvišja ponudba 1.312.023,50 EUR.
V.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 sto-
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ritev: javno naročilo št. 18 – 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 15.757,94
EUR, najvišja ponudba 17.908,74 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 19 – 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 15.757,94
EUR, najvišja ponudba 17.908,74 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 20 – 8. sklop: konzervirani
izdelki: ERA – SV d.o.o., kontaktna oseba:
Doroteja Štimulak, Prešernova 10, 3220
Velenje, Slovenija, tel. 03/788-00-10, faks
03/788-00-20.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.312,45
EUR, najvišja ponudba 12.377,25 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 21 – 8. sklop: konzervirani izdelki: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba: Teja Božič, Motnica 11/1, 1236
Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks
01/562-21-31.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 9.312,45
EUR, najvišja ponudba 12.377,25 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 22 – 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 3.770,88
EUR, najvišja ponudba 12.598,01 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradenj ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 23 – 9. sklop: zamrznjena živila: Brumec-Ručigaj d.o.o., kontaktna
oseba: Barbara Brojan, Testenova 55, 1234
Mengeš, Slovenija, tel. 01/530-91-50, faks
01/530-91-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.770,88
EUR, najvišja ponudba 12.598,01 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. 24 – 9. sklop: zamrznjena živila: Pekarna Pečjak d.o.o., kontaktna
oseba: Ana Šilc, Dolenjska cesta 442, 1291
Škofljica, Slovenija, tel. 01/360-15-50, faks
01/360-15-70.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 3.770,88
EUR, najvišja ponudba 12.598,01 EUR.
V.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: Mercator d.d., kontaktna
oseba: Lidija Rogelj, Dunajska 107, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/560-33-34, faks
01/560-34-72.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 2.462,38
EUR, najvišja ponudba 3.527,79 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 26 – 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 2.462,38
EUR, najvišja ponudba 3.527,79 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. 27 – 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 17.686,70
EUR, najvišja ponudba 28.635,90 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. 28 – 11. sklop: ostala živila: Droga Kolinska d.d., kontaktna oseba: Dušan Urbajs, Kolinska ulica 1, 1544
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/472-15-00, faks
01/47215-04.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 17.686,70
EUR, najvišja ponudba 28.635,90 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. 29 – 11. sklop: ostala živila: Impuls Domžale d.o.o., kontaktna oseba:
Teja Božič, Motnica 11/1, 1236 Trzin, Slovenija, tel. 01/562-21-30, faks 01/562-21-31.
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V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): najnižja ponudba 17.686,70
EUR, najvišja ponudba 28.635,90 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: 5-4010/06.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 28.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 123/06-33723/06 z dne 1. 12.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 8. 4. 2007.
Zavod za usposabljanje Janeza Levca

Gradnje

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: 466-1073/1997.
II.5) Kratek opis: gradnja povezovalne
ceste Gerbičeva – Tomažičeva.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 191.954,60 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. 06/323162: SCT d.d., Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 184.530,18 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Št. 128, Ob-34246/06 z dne 8. 12.
2006.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana

Št. 238/07
Ob-10165/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Klinični center Ljubljana, Komercialni sektor,
Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana, Slovenija,
faks 01/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: gradnje.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.42.11.35-9.
II.5) Kratek opis: zamenjava lesenih
oken v stari porodnišnici.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 173.871,92 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. 74/06 – zamenjava
lesenih oken v stari porodnišnici: Okna Petrovčič Jože Petrovčič s.p., Naklo 3a, 1370
Logatec, Slovenija, tel. 01/75-09-196, faks
01/75-42-100.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): pogodbena cena: 172.526,30
EUR z DDV; najnižja ponudba 172.526,30
EUR z DDV, najvišja ponudba 190.108,51
EUR z DDV.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ur. l. RS, št. 139 z dne 29. 12. 2006,
Ob-36392/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana

Št. 6/35-3674/1-07
Ob-10162/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktna oseba: Alenka Horvat, Slomškov trg 10, 2500
Maribor, Slovenija, tel. 02/449-23-05, faks
02/449-23-79.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 8.
II.5) Kratek opis: svetovanje in izvedba
optimiranja poštnega omrežja.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– cena 80%,
– reference 20%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
8. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 4.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti v
UL: da; Ob-358485/06 z dne 22. 12. 2006.
VI.7) Drugi podatki: naročnik ni opravil
izbire in je postopek zaključil, saj zaradi
spremenjenih potreb ni mogel izbrati najugodnejšega ponudnika.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 2. 4. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Št. 466-1073/1997/268
Ob-10611/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Št. 430-94/2006-8
Ob-10179/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.

Storitve
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I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, kontaktna oseba: Cveto Kosec,
sekretar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/478-74-37, faks 01/478-71-82,
elektronska pošta: cveto.kosec@gov.si, internetni naslov:: www.mg.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.14.00.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): 84.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-94/2006, JN 2.
II.5) Kratek opis: izvedba študije z naslovom: »medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v času izrednih hidroloških
dogodkov – Model Save – Visokovodni
valovi«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 146.000 EUR .
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) storitve lahko zagotovi samo določen
ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 2: IBE,
d.d., svetovanje, projektiranje in inženiring,
kontaktna oseba: dr. Andrej Širca, Hajdrihova 4, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/477-61-00, faks 01/251-05-27, elektronska pošta: andrej.sirca@ibe.si, internetni
naslov: www.ibe.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 146.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Vrednost (brez DDV): 65.700 EUR.
Delež: 45%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-94/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za energijo
Št. 430-54/2006-9
Ob-10180/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za
energijo, kontaktna oseba: Cveto Kosec,
sekretar, Dunajska 48, 1000 Ljubljana, Slo-

venija, tel. 01/478-74-37, faks 01/478-71-82,
elektronska pošta: cveto.kosec@gov.si, internetni naslov: www.mg.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: centralna raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 12.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.23.14.00.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPC): 84.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 430-54/2006, JN 3.
II.5) Kratek opis: izvedba študije z naslovom: »medsebojni vpliv infrastrukturnih in energetskih ureditev na spodnji Savi v času izrednih hidroloških
dogodkov – Model Save – Porušitveni
valovi«.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 96.000 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa.
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) storitve lahko zagotovi samo določen
ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega ponudnika storitev: javno naročilo št. 3: Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za mehaniko tekočin z laboratorijem, kontaktna oseba: izr. prof. dr.
Matjaž Četina – predstojnik katedre, Hajdrihova 28, 1115 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/425-40-99, faks 01/251-98-97, elektronska pošta: mcetina@fgg.uni-lj.si, internetni
naslov: www1.fgg.uni-lj.si/.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 96.000 EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: da.
Če ta verjetnost obstaja, navedite vrednost ali delež javnega naročila, ki se bo s
pogodbo verjetno oddalo podizvajalcem:
Vrednost (brez DDV): 7.920 EUR.
Delež: 8,2%.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 430-54/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2007.
Ministrstvo za gospodarstvo,
Direktorat za energijo
Št. 961-24/2006
Ob-10216/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kontaktna oseba: Jana
Šušteršič - Kobal, Kolodvorska ulica 15,
1518 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-45-661,
faks 01/47-45-212, elektronska pošta: na-
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tasa.polanc@zpiz.si, internetni naslov:
www.zpiz.si.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 07
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.00.00.00-5.
II.3.2) Druga ustrezna nomenklatura
(CPA/NACE/CPC): CPC 7.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: 961-24/2006.
II.5) Kratek opis: storitev vzdrževanja
IBM strojne opreme razen osebne računalniške opreme (osebni in prenosni računalniki, osebni tiskalniki in strežniki
xSeries.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 459.021,87 EUR.
IV.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
IV.1.1) Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez javnega razpisa:
IV.1.1.2) Postopek s pogajanji brez predhodne objave:
(g) gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– tehnični.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 961-24/2006: IBM Slovenija d.o.o., kontaktna oseba: Marjan Muha,
Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. 040/456-694, faks 01/479-68-11, elektronska pošta: marjan.muha@si.imb.com.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena 391.427,61 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: 961-24/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
29. 3. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 1.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: ne.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 3. 4. 2007.
Zavod za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije
Št. 430-34/2006-29
Ob-10299/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Občina Logatec, kontaktna oseba: Marjetka Treven, Tržaška cesta 15, 1370 Logatec, Slovenija, tel. 01/759-06-00, faks 01/759-06-20,
elektronska pošta: invest@logatec.si, internetni naslov: www.obcina-logatec.com.
I.2) Vrsta naročnika: regionalna/lokalna
raven.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitev.
II.5) Kratek opis: izdelava projektnih
dokumentacij za objekte upravnega centra Logatec.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 125.000 EUR (29,955.000 SIT).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
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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. 430-34/2006: Projekta inženiring Ptuj d.o.o., kontaktna oseba:
Stanko Arnuš, u.d.i.a., Trstenjakova ulica
2, 2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-07-10,
faks 02/771-35-91, elektronska pošta: stanko.arnus@projekta-ptuj.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali
o najnižji in najvišji ponudbi,ki se je upoštevala (brez DDV): cena 115.600 EUR
(27,702.384 SIT); najnižja ponudba 115.600
EUR (27,702.384 SIT), najvišja ponudba
182.100 EUR (43,638.444 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:
3. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 6.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006, Ob-36465/06.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program,ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 5. 4. 2007.
Občina Logatec
Št. 3528-40/2006
Ob-10551/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Splošna bolnišnica Murska Sobota, kontaktna oseba: Štefan Vučak, Rakičan, Ulica dr.
Vrbnjaka 6, 9000 Murska Sobota, Slovenija,
tel. 02/512-31-03, faks 02/521-10-07.
I.2) Vrsta naročnika: oseba javnega
prava.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve 1A, 6a.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: JN 09-S/2006.
II.5) Kratek opis: premoženjska zavarovanja:
1. Zavarovanje premoženja
1.1 Požarno zavarovanje
1.1.1 Požarno zavarovanje
1.1.2 Zavarovanje pred dodatnimi riziki
1.1.3 Zavarovanje stvari zaposlenih, pacientov in drugega osebja
1.2 Strojelomno zavarovanje
1.3 Vlomsko zavarovanje
1.4 Zavarovanje stekla
2. Zavarovanje odgovornosti
2.1 Zavarovanje splošne odgovornosti s
klavzulo: Zavarovanje zdravniške odgovornosti in zavarovanje stroškov postopka, ki
krije stroške odvetnikov in druge stroške postopka
3. Avtomobilsko zavarovanje.
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II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 145.000 EUR (letno).
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– skupna ponudbena vrednost – premija
75%,
– odstotek povračila razlike med plačano
letno premijo za strojelomno zavarovanje in
izplačanimi odškodninami v posameznem
obračunskem letu – 25%.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, izvajalca gradnje ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. JN 09-S/2007: Zavarovalnica Triglav d.d. OE Murska Sobota, kontaktna oseba: Katarina Žibrik, Lendavska
ulica 5, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
02/515-11-00, faks 02/521-16-54, internetni
naslov: www.triglav.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoštevala (brez DDV): cena: 95.733,63 EUR letno
(287.200,89 za 3. leta).
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 09-S/2007.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
6. 2. 2006.
VI.4) Število prejetih ponudb: 3.
VI.5) Ali je bilo treba javni razpis objaviti
v UL: da; 132, Ob-35116/06 z dne 15. 12.
2006.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Murska Sobota

Obvestila o oddaji
naročila na vodnem,
energetskem,
telekomunikacijskem
in transportnem
področju
Blago
Št. 14/224/2007
Ob-10702/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Elektro – Slovenija, d.o.o., kontaktna ose-

ba: Matej Mandelc, Hajdrihova ulica 2, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/474-20-20,
faks 01/474-23-12, elektronska pošta:
matej.mandelc@eles.si, internetni naslov:
www.eles.si.
II.1) Vrsta javnega naročila: blago.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.4) Oznaka javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: sklep št. 200/2006.
II.5) Kratek opis: nadgradnja procesorjev za strežnike HP DL580.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavi-telja, izvajalca gradnje ali ponudnika
stori-tev: javno naročilo št. 200/2006: S&T
Slovenija d.d., kontaktna oseba: Danilo
Rozman, Leskoškova cesta 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/585-52-00, faks
01/585-52-01.
V.1.2) Podatki o vrednosti pogodbe ali o
najnižji in najvišji ponudbi, ki se je upoš-tevala (brez DDV): cena: 53.829,28 EUR,
V.2) Pogodbe s podizvajalci
Ali obstaja verjetnost, da se bo javno
naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem:
ne.
V.4.2) Javno naročilo št. 200/2006
V.4.2.1) Vrednost javnega naročila: vrednost (brez DDV): 53.829,28 EUR.
V.4.2.2) Država izvora proizvoda ali storitve izvor: iz EGS.
Ali je država vključena v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
V.4.2.3) Ali so bile narejene izjeme pri
uporabi evropskih specifikacij: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
V.4.2.5) Variante
Ali je bilo naročilo oddano ponudniku, ki
je predložil varianto: ne.
V.4.2.6) Neobičajno nizke ponudbe
Ali so bile katere od ponudb izločene
zato, ker so bile neobičajno nizke: ne.
V.4.2.4) Uporabljena merila za oddajo:
najnižja cena.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 200/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
2. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb: 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da;
Ob-35040/06.
VI.6) Oblika javnega razpisa: obvestilo o
javnem naročilu.
VI.7) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.9) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2007.
Elektro – Slovenija d.o.o.
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Obvestila po Zakonu
o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)

Predhodna
informativna obvestila
Gradnje
Št. 00701-3/2006
Ob-10253/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba pasivne protihrupne zaščite
na G1-3/321 Podgrad, Mele, Šratovci, Radenci, Lipovci, Bratonci (46 objektov).
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podgrad, Mele, Šratovci, Radenci, Lipovci, Bratonci.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izvedba pasivne protihrupne zaščite na
G1-3/321 Podgrad, Mele, Šratovci, Radenci, Lipovci, Bratonci (46 objektov).
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
250.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 15. 6. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Št. 00701-3/2006
Ob-10254/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča G1-3 v Sp. Ščavnici.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Spodnja Ščavnica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev križišča G1-3 v Sp. Ščavnici.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 1. 6. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10255/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba pasivne protihrupne zaščite
na G1-3/321 Beltinci (72 objektov).
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Beltinci.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izvedba pasivne protihrupne zaščitev na
G1-3/321 Beltinci (72 objektov).
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
216.666,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 25. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10256/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: RT-929 odcep za Areh – 3. etapa.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Areh.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
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II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
RT-929 odcep za Areh – 3. etapa.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
300.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 11. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10257/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev ceste na R2-432 Breg v
Majšperku.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Breg.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev ceste R2-432 Breg v Majšperku.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
116.666,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 1. 6. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10258/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča na G1-1/245 Brestanica–Gaj.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Brestanica–Gaj.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev križišča na G1-1/245 Brestanica–Gaj.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
400.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10259/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: R3-724/5694 Domanjševci 1. etapa.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Odsek
5694 Domanjševci.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.

II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
R3-724/5694 Domanjševci 1. etapa.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
225.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 25. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10260/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: R3-729 Gomilica–Lipa–Beltinci – 1.
etapa.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gomilica–Lipa–Beltinci.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: R3-729 Gomilica–Lipa–Beltinci – 1.
etapa.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
500.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 11. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 00701-3/2006
Ob-10261/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: G1-9/351 Jurovci–Gruškovje – 1.
etapa.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Jurovci–Gruškovje.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
G1-9/351 Jurovci–Gruškovje – 1. etapa.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
283.333,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 25. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10262/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča na R2-443/323 v
Lendavi – 2. etapa.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0323 Lendava.

II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev križišča na R2-443/323 v Lendavi
– 2. etapa.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
329.166,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila: začetka postopka oddaje 11. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10263/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča na G1-3/320 v Lipovcah.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
0320 Lipovci.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev križišča na G1-3/320 v Lipovcah.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
308.333,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 11. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
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Št. 00701-3/2006
Ob-10264/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča na R2-432/1411 v
Majšperku.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1411 Majšperk.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: ureditev križišča na R2-432/1411 v
Majšperku.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
316.666,67 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 25. 5. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10265/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev križišča na R2-432/1285 na
Ptujski gori.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
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Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
1285 Ptujska gora.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev križišča na R2-432/1285 na Ptujski gori.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
100.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 15. 6. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10266/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev G1-1 Selnica ob Dravi –2.
etapa.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Selnica ob Dravi.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje: ureditev G1-1 Selnica ob Dravi – 2.
etapa.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
458.333,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 1. 6. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
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VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10267/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: preplastitev R3-690 Majšperk–Stogovci.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Majšperk–Stogovci.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
preplastitev R3-690 Majšperk–Stogovci.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
183.333,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka postopka oddaje: 20. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10532/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Tadeja Moderndorfer, tel.
+386(0)1/306-13-35, v roke: Tadeja Moderndorfer,e-pošta:tadeja.moderndorfer@ljubljana.si,
faks +386(0)1/306-11-00.
Internetni
naslov
naročnika:
www.ljubljana.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:
– regionalni ali lokalni organ;
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja stadiona Stožice.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:

Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana – Stožice.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
izgradnja stadiona Stožice s pripadajočo
infrastrukturo.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212224.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8)
Dodatne
informacije:
www.
ljubljana.si.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: sklenitev javno-zasebnega
partnerstva.
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:
6. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 00701-3/2006
Ob-10567/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija ceste Voljče–Solarji.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Voljče.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
modernizacija ceste Voljče-Šolarji.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
2,100.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 10.
2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 00701-3/2006
Ob-10568/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: križišče Ajdovščina.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ajdovščina.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
križišče Ajdovščina.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
700.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 6.
2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10569/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija ceste Gonjače
– Šmartno.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:

Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gonjače – Šmartno.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
rekonstrukcija ceste Gonjače – Šmartno.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
382.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 6.
2009.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10570/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija ceste Klavže.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Klavže.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
rekonstrukcija ceste Klavže.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
825.833,33 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 5.
2009.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
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VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10571/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja križišča Koper (rondo 2).
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja križišča Koper (rondo 2).
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
785.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 31. 10.
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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10572/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
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– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: preplastitev ceste Kubed–Sočerga.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kubed.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
preplastitev ceste Kubed–Sočerga.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
300.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 31. 10.
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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10573/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: ureditev ceste Podbrdo.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Podbrdo.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
ureditev ceste Podbrdo.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,100.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 4.
2009.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
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III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10574/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: rekonstrukcija ceste Ljubljana–Polhov Gradec.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana–Polhov Gradec.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
rekonstrukcija ceste Ljubljana–Polhov
Gradec.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
689.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 6.
2008
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10575/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).

I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija ceste Črni potok–Pungart.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Pungart.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
modernizacija ceste Črni potok–Pungart.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,250.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 1. 6. 2007, zaključka gradnje 30. 11.
2009.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10576/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija ceste Rakitna–Cerknica.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rakitna.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
modernizacija ceste Rakitna–Cerknica.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,150.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
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II.6) Predviden datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje 30. 10.
2008.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10577/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: modernizacija ceste Rakitna–Cerknica
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Rakitna–Cerknica.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
modernizacija ceste Rakitna–Cerknica.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
1,150.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.6) Predviden datum začetka postopka oddaje in trajanje naročila: začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje
30. 5. 2009.
II.7) Naročilo je vključeno v sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
III.1.1) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 00701-3/2006
Ob-10578/07
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-mail: irena.skubic@gov.si,
faks 01/478-80-36.

Internetni naslov naročnika: www.
dc.gov.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: gradnja križišča Koper (rondo 2).
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradnja križišča Koper (rondo 2).
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
785.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233125.
II.6) Predviden datum začetka postopka oddaje in trajanje naročila: začetka postopka oddaje 5. 5. 2007, zaključka gradnje
31. 10. 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: ZIPRS0708.
III.2.1) Pridržana naročila: ne.
VI.1) Naročilo se na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti:
ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10579/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Andreja Vran, tel.
01/476-02-00, v roke: Andreja Vran, e-pošta: Andreja.Vran@ki.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Odvetniška pisarna Avbreht, Zajc in partnerji, Slomškova ulica 12a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Marjeta Erjavec, tel.
01/434-54-00, v roke: Marjeta Erjavec, e-pošta: marjeta.erjavec@azodvetniki.com, faks
01/434-54-04.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: znanost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova laboratorija L 11 na objektu
Kemijskega inštituta Ljubljana.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kemijski inštitut Ljubljana, Hajdrihova ulica 19,
1000 Ljubljana.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
gradbeno obrtniška dela, strojna inštalacijska dela, elektroinštalacijska dela.

Št.

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2579

Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
175.000 EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obnova laboratorija L 11 na
objektu Kemijskega inštituta Ljubljana
1) Kratek opis: gradbeno obrtniška dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214000.
3) Količina ali obseg: gradbeno obrtniška
dela za izvedbo obnove laboratorija L 11 na
objektu Kemijskega inštituta Ljubljana.
Ocenjeni stroški brez DDV: 50.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 2
meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Obnova laboratorija L 11 na
objektu Kemijskega inštituta Ljubljana
1) Kratek opis: strojna inštalacijska
dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45351000.
3) Količina ali obseg: strojna inštalacijska
dela za izvedbo obnove laboratorija L 11 na
objektu Kemijskega inštituta Ljubljana.
Ocenjeni stroški brez DDV: 70.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 2
meseca od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Obnova laboratorija L 11 na
objektu Kemijskega inštituta Ljubljana
1) Kratek opis: elektroinštalacijska dela.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45317000.
3) Količina ali obseg: elektroinštalacijska
dela za izvedbo obnove laboratorija L 11 na
objektu Kemijskega inštituta Ljubljana.
Ocenjeni stroški brez DDV: 55.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: 2
meseca od oddaje naročila.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
5000000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum začetka gradnje 31. 5.
2007, zaključka gradnje 31. 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: plačilo se bo izvajalo po
mesečnih situacijah, v 30 dneh po potrditvi
s strani nadzora naročnika, in sicer maksimalno do 70% pogodbenega zneska, ostalih
30% pogodbenega zneska bo naročnik plačal po primopredaji izvedenih del, in sicer v
30 dneh od dneva, ko so odpravljene vse
pomanjkljivosti. Predplačil ni.
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:
6. 4. 2007.
Kemijski inštitut Ljubljana
Št. 670/2007
Ob-10655/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000 Ko-
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per, Slovenija, tel. 05/664-62-27, v roke: Sibila Ludvik, e-pošta: sibila.ludvik@koper.si,
faks 05/664-62-92.
Internetni
naslov
profila
kupca:
www.koper.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:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izgradnja centra uprizoritvenih dejavnosti.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Koper.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
rekonstrukcija objekta gledališča in izgradnja spremljajočih prostorov – gradbena, obrtniška in inštalaterska dela.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV: med
1,500.000 in 2,000.000 EUR.
Razdelitev na sklope: ne.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanje naročila:
Predvideni datum:
– začetka postopka oddaje: 1. 7. 2007;
– začetka gradnje 1. 9. 2007;
– zaključka gradnje 30. 8. 2008.
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: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Mestna občina Koper
Ob-10712/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Jesenice, Cesta železarjev
6, 4270 Jesenice, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Asna Stošič, tel. 04/586-92-24,
e-pošta: asna.stosic@jesenice.si, faks:
04/586-92-73.
Internetni
naslov
naročnika:
www.jesenice.si.
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: obnova centralne kuhinje na
Osnovni šoli Toneta Čufarja in dobava
ter montaža kuhinjske opreme.
II.2) Vrsta naročila in mesto gradnje:
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Osnovna šola Toneta Čufarja Jesenice.
Šifra NUTS: SI009.
II.3) To obvestilo vključuje okvirni sporazum: ne.
II.4) Kratek opis vrste in obsega gradnje:
v kuhinji se izvaja skladiščenje hrane, priprava hrane in kuhanje hrane ter pomivanje
bele posode vrtca. K prostorom kuhinje so-
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dijo tudi garderobe in sanitarije za osebje.
Namen obnove kuhinje je zamenjati dotrajano kuhinjsko opremo, racionalizirati opremo
glede na načrtovano število priprave obrokov in uveljavljeno nabavo oziroma dobavo surovin in sestavin za pripravo obrokov
hrane ter jo uskladiti s smernicami dobre
higienske prakse.
Ocenjeni stroški gradnje brez DDV:
270.000 EUR.
Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Obnova centralne kuhinje na
Osnovni šoli Toneta Čufarja
1) Kratek opis: izvedba gradbeno obrtniških del za obnovo kuhinje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214200.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 190.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 20. 4. 2007; začetka gradnje 26. 6. 2007, zaključka gradnje
31. 8. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: ponudba se lahko odda za en sklop ali oba
skupaj.
Sklop št. 2
Naslov: Dobava in montaža kuhinjske
opreme
1) Kratek opis: zamenjava dotrajane kuhinjske opreme. Dobava in montaža oprema
se izvede po zaključku gradbenih, obrtniških
in inštalacijskih del.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36671000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 80.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov začetka
postopka oddaje in/ali trajanja naročila: začetka postopka oddaje 20. 4. 2007; 2 meseca od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: ponudba se lahko poda za en ali oba sklopa.
II.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214200, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36671000.
II.6) Predvideni datum začetka postopka
oddaje in trajanja naročila: začetka gradnje
26. 6. 2007, zaključka gradnje 31. 8. 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: izvedena dela za sklop
1 bo naročnik plačal na podlagi začasnih
mesečnih situacij in končne obračunske situacije, potrjene s strani nadzora naročnika,
60. dan od uradnega prejema situacije. Za
dobavo in montažo kuhinjske opreme je rok
plačila 30. dan od uradnega prejema računa
(ZIPRS0708).
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Informacije o splošnem ureditvenem okviru:
Ustrezne državne internetne strani, kjer
je mogoče dobiti informacije
Davčna zakonodaja: www.sigov.si/mf/
slov/index.htm.
Okoljska zakonodaja: www.sigov.si/
mop/.

Zaščita delovnih mest in delovni pogoji:
www.gov.si/mddsz/.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Jesenice

Obvestila
o javnem naročilu
Blago
Št. 200-4/07-18

Ob-10633/07

Podaljšanje roka
Na podlagi in v skladu z določili Zakona
o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06)
naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav za
JN “Dializni filtri in ostali dializni potrošni
material (ANL10B) (objava v Ur. l. RS, št.
26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7767/07) in spreminja tekst objave tako, da se po novem
pravilno glasi:
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do 9. ure.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-10166/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Center za usposabljanje, delo in
varstvo Črna na Koroškem, Center 144, SI,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija, v roke:
Branka Moličnik, tel. +386/2/870-40-00, epošta: group7.sgcudv@guest.arnes.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem: Center za usposabljanje, delo
in varstvo Črna na Koroškem, Center 144,
2393 Črna na Koroškem, Slovenija, v roke:
Branka Moličnik, tel. +386/2/870-40-00, epošta: group7.sgcudv@guest.arnes.si, faks
+386/2/870-40-20, razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti osebno pri kontaktni
osebi Branki Moličnik.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je potrebno poslati na naslov: enak 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 postopke v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava živil in materiala za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: dobava živil in materiala za prehrano na lokaciji Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem,
Center 144, 2393 Črna na Koroškem.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum s tremi gospodarskimi
subjekti.
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Trajanje okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: ocenjena
vrednost brez DDV: 382.000 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Javno naročilo se oddaja po sklopih.
Kandidati se lahko prijavijo za sklenitev
okvirnega sporazuma za enega ali več razpisanih sklopov. Posamezni artikli podskupin na podlagi katerih se prijavijo kandidati
in jim bo priznana sposobnost je priložena v
prilogi razpisne dokumentacije.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino in
vrsto blaga, saj je količina in vrsta blaga zanj
v trenutku sklepanja okvirnega sporazuma
objektivno neugotovljiva.
Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo naročal blago, ki je predmet tega razpisa, pozval kandidate, s katerimi bo imel sklenjene okvirne
sporazume, da oddajo ponudbe.
Vrsta, lastnosti, kakovost, izvedbeni pogoji in opis predmeta pogodbe bo natančneje opredeljena v posameznem povpraševanju naročnika. Na podlagi konkretnega
povpraševanja bodo povabljeni kandidati
oddali konkretne ponudbe, ki bodo vključevale ponudbene cene.
Naročnik se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo potreboval
dobavo, ki je predmet tega razpisa, naročal
po sprejetih cenah iz konkretnih ponudb in
pod pogoji, kot je to navedeno v vzorcu
okvirnega sporazuma.
Naročnik bo naročal blago sukcesivno
glede na svoje potrebe po tovrstnem blagu.
Naročnik se zavezuje, da bo zbiral ponudbene predračune za posamezen sklop enkrat
letno v okviru sklenjenega sporazuma 2 let
razen pri skupini sveže sadje in zelenjava,
kjer se bodo zbirali predračuni vsake tri mesece v okviru sklenjenega sporazuma 2 let.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):glavni besednjak, glavni predmet
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 01
Naslov: sveže sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava sadja in zelenjave.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15300000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 64.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 02
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
1) Kratek opis: dobava kruha in pekovskega peciva.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15810000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 18.300 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 03
Naslov: mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov.

2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15500000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 65.800 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 04
Naslov: zmrznjena zelenjava in sladoled
1) Kratek opis: dobava zmrznjene zelenjave in sladoleda.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15331170.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 4.700 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 05
Naslov: zmrznjeni pekovski izdelki
1) Kratek opis: dobava zmrznjenih pekovskih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15811500.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 6.800 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 06
Naslov: sveže meso
1) Kratek opis: dobava svežega mesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15110000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 53.700 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 07
Naslov: mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava mesnih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15130000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 41.800 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 08
Naslov: perutnina
1) Kratek opis: dobava perutninskega
mesa.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
151120000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 10.700 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 09
Naslov: ribe
1) Kratek opis: dobava svežih ali zamrznjenih rib.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
05120000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 2.500 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
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Sklop št. 10
Naslov: jajca
1) Kratek opis: dobava jajc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15131500.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 3.200 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
Naslov: splošno prehrambeno blago
1) Kratek opis: dobava splošnega prehrambenega blaga.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
15800000.
3) Količina in obseg: ocenjeni stroški
brez DDV 110.500 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Ponudbe je treba predložiti za en ali več
sklopov.
II.1.9) Variantne so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje javnega naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dan od dneva
uradnega prejema računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevanimi v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudniku za sodelovanje v postopku na podlagi izpolnjevanja pogojev po
42. členu ZJN-2:
– potrdilo o nekaznovanosti – naročnik
bo izločil iz postopka javnega naročanja ponudnika, če je bil le-ta ali njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih
dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku RS:
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo o
nekaznovanosti Ministrstva za pravosodje.
Listina ne sme biti starejša od 30 dni od
dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik
potrdila ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v
skladu z določilom 2. točke 41. člena ZJN
– 2 podatke pridobil sam.
Tuji ponudniki morajo predložiti:
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da
niso storili predhodno navedenih kaznivih
dejanj.
– potrdilo o registraciji, s katerim ponudnik dokazuje, da je registriran za opra-
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vljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
razpisa.
Dokazilo: ponudnik predloži izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, samostojni
podjetnik predloži potrdilo, da je vpisan pri
davčnem organu – priglasitveni list. Listina
ne sme biti starejša od 30 dni od dneva
oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik potrdila
ne bo predložil, mora predložiti soglasje, na
podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 2. točke 41 Člena ZJN – 2 podatke
pridobil sam.
– potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali
druge enakovredne evidence, s katerim ponudnik dokazuje, da proti ponudniku ni uveden ali začet postopke prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek, drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja; da poslovanje ponudnika ne vodi izredna uprava;
ali da ni bil uveden katerikoli drug postopek
podoben navedenim postopkom skladno s
predpisi države v kateri ima sedež. Dokazilo: ponudnik predloži potrdilo oziroma izpisek iz sodne ali druge enakovredne evidence. Listina mora biti v originalu in ne starejša
od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Kolikor ponudnik potrdila ne ob predložil, mora
predložiti soglasje, na podlagi katerega bo
naročnik v skladu z določilom 2. točke 41.
člena ZJN – 2 podatke pridobil sam.
– ponudnik mora k ponudbi priložiti tudi
potrjeno in podpisano izjavo (obr 5), da bo v
primeru izbora na javnem razpisu naročniku
ob podpisu pogodbe predložil:
– bančno garancijo ali garancijo druge
pravne osebe z ustrezno finančno boniteto,
zavarovalnice ali podobno (v nadaljevanju:
garancija) v višini 10% pogodbene vrednosti, izplačljivo na prvi poziv, brez ugovora,
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, z
veljavnostjo en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, če njegova ponudba
presega 125.187,78 EUR brez DDV ali
– lastno menico, bianco, podpisano in
s pečatom, z menično izjavo, v višini 10%
pogodbene vrednosti za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez protesta, z veljavnostjo en dan po preteku roka za dokončno izvedbo posla, če njegova ponudba
ne presega 125.187,78 EUR.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– potrdilo, da je poravnal davke in prispevke, s katerim ponudnik dokazuje, da
je poravnal davke in prispevke. Dokazilo:
ponudnik predloži potrdilo, ki ga izda davčni
urad ali drug pristojni organ države, kjer ima
ponudnik svoj sedež. Listina ne sme biti starejša od 30 dni od dneva oddaje ponudbe.
Kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil,
mora predložiti soglasje, na podlagi katerega bo naročnik v skladu z določilom 2. točke
41. člena ZJN-2 podatke pridobil sam.
– podatki o solventnosti ponudnika, s katerim ponudnik dokazuje finančno in poslovno sposobnost. Dokazilo: ponudnik predloži
obrazec BON-1 za preteklo poslovno leto, ki
ni starejši od 30 dni od dneva oddaje ponudbe. Za obrtnike velja napoved za odmero
dohodnine za preteklo leto. Ponudniki, ki so
šele začeli s poslovanjem in zato ne morejo dvigniti obrazca BON-1, predložijo samo
potrdilo izvajalca plačilnega prometa, ki vodi
transakcijski račun ponudnika. Kolikor ponudnik potrdila ne bo predložil, mora predložiti
soglasje, na katerega bo naročnik v skladu
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z določilom 2. točke 41 člena ZJN-2 podatke
pridobil sam.
– finančno zavarovanje za resnost ponudbe in za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
– Garancija za resnost ponudbe.
V primeru, da ponudba ponudnika presega 125.187,78 EUR brez DDV mora ponudnik svoji ponudbi predložiti bančno garancijo ali garancijo druge pravne osebe z
ustrezno finančno boniteto, zavarovalnice
ali podobno (v nadaljevanju: garancija) za
resnost ponudbe v višini 10% vrednosti javnega naročila. Dokument mora biti skladen
z vzorcem. Garancija za resnost ponudbe
mora biti v veljavi 60 dni po roku določenem
za odpiranje ponudb, z možnostjo podaljšanja na zahtevo uporabnika garancije. V
primeru, da ponudnik ni predložil garancije
za resnost ponudbe, se njegova ponudba
kot nepravilna obvezno izloči iz nadaljnjega
postopka.
– bianco menica z menično izjavo za resnost ponudbe.
Ponudniku ni potrebno predložiti bančne
garancije za resnost ponudbe, če njegova
ponudba ne presega 125.187,78 EUR brez
DDV. V tem primeru mora ponudnik priložiti svoji ponudbi lastno bianco menico za
resnost ponudbe, z menično izjavo, v višini 2.086,46 EUR. Menična izjava mora biti
skladna z vzorcem.
III.2.3) Tehnična sposobnost: informacije
in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava o dostavi vzorcev blaga (obr
I/07),
– izjava o zagotavljanju kontrole kakovosti (obr I/08),
– izjava o zagotovljenem rednem nadzoru kakovosti in mikrobiološke neoporečnosti
živil (obr I/09),
– izjava o izdobavi artiklov istega datuma
pri pošiljki (obr I/10),
– izjava o pakiranju izdelkov (obr I/11).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti – konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanju: predvideno
najmanjše število: 2 in največje število: 7.
Objektivna merila za izbiro omejenega števila kandidatov: merilo je za vse sklope enako.
V primeru, da bo naročnik prejel več kot 7
prijav za posamezen sklop od kandidatov, ki
bodo izpolnjevali vse postavljene pogoje bo
izbral 7 kandidatov, ki bodo prijavili najvišjo
skupno vrednost referenc. Kandidat lahko
prijavi reference za obdobje zadnjih treh let
(2004, 2005, 2006) za uspešno opravljene
dobave enakovrednega blaga za prijavljen
sklop po specifikaciji poljubnim naročnikom
(končnim kupcem).
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na: merila,
navedena v specifikaciji povabila k oddaji
ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni
dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena ob elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik 88/2007.
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: 26. 4. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 8. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, SI 1000 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb:
Vložitev pritožb:
– v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen, če ni drugače določeno,
– 10 dni od dneva prejema odločitve o
dodelitvi javnega naročila oziroma priznanju
sposobnosti.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
30. 3. 2007.
CUDV Črna na Koroškem
Št. 168/07
Ob-10221/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič,
Slovenija, v roke: Mateja Malovrh, Drago
Zadnikar, tel. 04/597-15-21, e-pošta: mateja.malovrh@trzic.si, drago.zadnikar@trzic.si,
faks 04/597-15-13.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup gasilskega avtomobila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Kovor pri Tržiču.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in nadgradnja gasilskega vozila
z vgrajeno črpalko in nameščeno opremo.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– v višini 5% ponudbene vrednosti garancija za resnost ponudbe,
– v višini 5% pogodbene vrednosti garancija za dobro izvedbo del ob podpisu
pogodbe,
– v višini 5% pogodbene vrednosti 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.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenitev pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: osnovne sposobnosti ponudnika so navedene v
razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine za dokazovanje poslovne in finančne
sposobnosti so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse listine za dokazovanje tehnične sposobnosti
so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Vrsta postopka: odprti.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.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.
Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
11. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 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 14. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 13. uri; mala sejna soba Občine
Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
Dodatne informacije glede razpisne dokumentacije: Mateja Malovrh,
tel. 04/597-15-21, Drago Zadnikar, tel.
04/597-15-10.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 3. 4.
2007.
Občina Tržič
Št. 36
Ob-10222/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290
Sevnica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): mojca.androjna@duo-impoljca.si,
tel. 07/816-14-00, v roke: Mojca Androjna,
e-pošta: mojca.androjna@duo-impoljca.si,
faks 07/814-16-43.
Internetni naslov naročnika: www.
impoljca.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: javni zavod,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
Naslov naročila, ki ga je določil naročnik:
živila in material za prehrano.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DUO Impoljca, Arto
13, Sevnica.
Šifra NUTS: SI006.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 12 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 542.214,55
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Javno naročilo se oddaja po sklopih in
podsklopih. Gospodarski subjekt lahko predloži ponudbo za posamezni sklop živil in
materiala za prehrano, več sklopov ali vse
razpisane sklope živil in materiala za prehrano.
V primeru, da gospodarski subjekt oddaja ponudbo za več sklopov, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko
ocenjuje po razpisanih sklopih.
Na javnem razpisu lahko konkurira vsak
gospodarski subjekt, ki je registriran za dejavnost, ki je predmet razpisa in ima za
opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
Gospodarski subjekt mora ponuditi živila
in material za prehrano po specifikaciji naročnika – razpisna dokumentacija (Priloga
– predračun).
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: Sadje in zelenjava, zamrznenja
živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 116.645,52
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
Sklop 1.: sadje in zelenjava, zamrznjena živila
– podsklop 1.1: južno sadje, ostalo sadje
in sveža zelenjava,
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– podsklop 1.2: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– podsklop 1.3: zamrznjena živila-polizdelki,
– podsklop 1.4: zamrznjena živila-polizdelki.
Sklop št. 2
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 33.254,77
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 85.698,09
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
– podsklop 3.1: konzervirana zelenjava
in prehrambeni polizdelki,
– podsklop 3.2: splošno prehrambeno
blago,
– podsklop 3.3: konzervirana zelenjava
in sadje v pločevinkah,
– podsklop 3.4: konzervirana zelenjava
(večja embalaža in ostala ze. v kozarcih),
– podsklop 3.5: jajca.
Sklop št. 4
Naslov: Meso, mesni izdelki in ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15200000.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 149.836,35
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
– podsklop 4.1: sveže meso,
– podsklop 4.2: perutnina,
– podsklop 4.3: sveže in zamrznjene
ribe,
– podsklop 4.4.: mesni izdelki,
– podsklop 4.5: suho mesnati izdelki,
– podsklop 4.6: konjsko meso in izdelki.
Sklop št. 5
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
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3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 79.019,34
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Jajčne testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15850000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.575,21
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Dietna živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 10.259,18
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih:
– podsklop 7.1: sadne, kremne juhe in
omake,
– podsklop 7.2: bio dietna živila in polizdelki.
Sklop št. 8
Naslov: Živila in ostali material za interni bife
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 16000000, 15980000.
3) Količina ali obseg:
Predmet javnega naročila so stalne nabave blaga, ki jih naročnik po obsegu in časovno ne more vnaprej določiti. Količine in
vrste blaga po predračunu so okvirne.
Ocenjeni stroški brez DDV: 62.926,09
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 12 mesecev
od oddaje javnega naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih
– podsklop 8.1: živila in ostali material
za interni bife,
– podsklop 8.2: cigareti za bife,
– podsklop 8.3: pijača za bife.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
sklop 1.: sadje in zelenjava, zamrznjena
živila:
– podsklop 1.1: južno sadje, ostalo sadje
in sveža zelenjava,
– podsklop 1.2: zamrznjeno sadje in zelenjava,
– podsklop 1.3: zamrznjena živila-polizdelki,
– podsklop 1.4: zamrznjena živila-polizdelki;
sklop 2.: kruh in pekovsko pecivo;
sklop 3.: splošno prehrambeno blago:
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– podsklop 3.1: konzervirana zelenjava
in prehrambeni polizdelki,
– podsklop 3.2: splošno prehrambeno
blago,
– podsklop 3.3: konzervirana zelenjava
in sadje v pločevinkah,
– podsklop 3.4: konzervirana zelenjava
(večja embalaža in ostala ze. v kozarcih),
– podsklop 3.5: jajca;
sklop 4: meso, mesni izdelki in ribe:
– podsklop 4.1: sveže meso,
– podsklop 4.2: perutnina,
– podsklop 4.3: sveže in zamrznjene
ribe,
– podsklop 4.4.: mesni izdelki,
– podsklop 4.5: suho mesnati izdelki,
– podsklop 4.6: konjsko meso in izdelki;
sklop 5: mleko in mlečni izdelki;
sklop 6: jajčne testenine;
sklop 7: dietna živila:
– podsklop 7.1: sadne, kremne juhe in
omake,
– podsklop 7.2: bio dietna živila in polizdelki;
sklop 8: živila in ostali material za interni
bife:
– podsklop 8.1: živila in ostali material
za interni bife,
– podsklop 8.2: cigareti za bife,
– podsklop 8.3: pijača za bife.
Ocenjena vrednost brez DDV: 542.214,55
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Garancijo za resnost ponudbe:
Garancijo za resnost ponudbe (kavcijsko
zavarovanje pri zavarovalnici ali menico z
izjavo) v višini 2000 EUR.
Garancija mora biti veljavna 60 dni po
roku za odpiranje ponudb.
Gospodarski subjekti, ki kandidirajo na
en sklop, oziroma več sklopov in njihova
skupna vrednost ponudbe presega 50.000
EUR pa predložijo bančno garancijo v višini
10% skupne predračunske vrednosti. Garancija mora biti veljavna 60 dni po roku za
odpiranje ponudb.
Gospodarski subjekti, ki kandidirajo na
en sklop, oziroma več sklopov pa skupna
vrednost ponudbe ne presega 4.000 EUR
ne potrebujejo predložiti finančnega zavarovanja.
Naročnik bo unovčil garancijo za resnost
ponudbe v naslednjih primerih:
– če gospodarski subjekt umakne ali
spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedeni v ponudbi ali
– če gospodarski subjekt, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil
o sprejetju njegove ponudbe ne izpolni ali
zavrne sklenitev okvirnega sporazuma v
skladu z določbami navodil gospodarskim
subjektom ali
– ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo posla v
skladu z določbami navodil gospodarskim
subjektom.
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu.
Garancija za dobro izvedbo pogodbe:
Ponudnik mora predložiti izjavo banke,
da bo dobil bančno garancijo, izplačljivo na
prvi poziv brez ugovora, za dobro izvedbo pogodbe, v višini 10% ponudbene vrednosti, če jo bo naročnik ob sklenitvi posla
zahteval.

Naročnik bo unovčil garancijo za dobro
izvedbo pogodbe v primeru, da dobavitelj
grobo krši določila okvirnega sporazuma.
Garancija ali zavarovanje mora biti v originalu.
Finančno zavarovanje mora veljati za
čas veljavnosti okvirnega sporazuma.
Dokazilo: izjava banke (obr. 10).
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.
V primeru, da skupina gospodarskih sub
jektov predloži skupno ponudbo, bo naročnik izpolnjevanje pogojev iz 8. člena teh navodil A. in B. od 01. do 07. točke ugotavljal
za vsakega gospodarskega subjekta posebej, izpolnjevanje ostalih pogojev pa za vse
gospodarske subjekte skupaj.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
A. Osnovna sposobnost:
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.
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3. Da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
B. Poklicna sposobnost:
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 točko A.: pod zaporedno
številko 1, 2, 3, 4 in 5, gospodarski subjekt
predloži izjavo (OBR-4).
Dokazila pod točko B.: pod zaporedno
številko 6 in 7, gospodarski subjekt predloži
izjavo (OBR-4).
8. Da soglaša, da lahko naročnik pridobi
osebne podatke.
Dokazilo: izjava prijavitelja (obr. 5).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
C. Ekonomska in finančna sposobnost:
9. Da gospodarski subjekt v zadnjih šestih mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun gospodarskega subjekta, iz katerega izhaja, da ni imel blokiranega transakcijskega računa. Če ima gospodarski
subjekt odprtih več računov, mora predložiti
toliko potrdil, kot ima računov.
10. Da nudi najmanj 45-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
(obr. 6).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
D. Tehnični in kadrovska sposobnost:
10. Da zagotavlja, da bo dobavljal živila
in material za prehrano kot je opredeljeno
v posameznem sklopu in podsklopu na lokacije:
– Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica,
– Dom upokojencev Sevnica, Trg svobode 17, 8290 Sevnica,
– Dom upokojencev Brežice, Prešernova
13, 8250 Brežice.
Glede na dodatne zahteve pri posameznih sklopih in podsklopih pa zagotavlja dostavo tudi v bivalne enote:

– BE Mrtovec, Mrtovec 5, 8294 Boštanj,
– BE Kompolje, Kompolje 16, 8294 Boštanj,
– BE Boštanj, Boštanj, 8294 Boštanj.
Pri tem pa bo upošteval zahtevano odzivnost, ki je tudi opredeljena v posameznih
sklopih in podsklopih.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
(obr. 7).
12. Da zagotavlja, da bo izstavljal račune
po posameznih enotah:
– Dom upokojencev in oskrbovancev Impoljca Sevnica, Arto 13, 8290 Sevnica,
– Dom upokojencev Sevnica, Trg svobode 17, 8290 Sevnica,
– Dom upokojencev Brežice, Prešernova
13, 8250 Brežice,
glede na naročilo in dobavo.
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
(obr. 8).
13. Da ponudnik izpolnjuje pogoje in načela o higieni živil v skladu s Pravilnikom o
higieni živil – HACCP sistem (Ur. l. RS, št.
60/02, 104/03, 11/04, 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, 47/04).
Dokazilo: izjava gospodarskega subjekta
(obr. 9). Naročnik bo priznal sposobnost
vsem gospodarskim subjektom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje iz člena in predložili ustrezna dokazila.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1-JN/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:
24. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 12. uri; v prostorih naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Zahtevek za revizijo lahko v skladu z
Zakonom o reviziji postopkov javnega na-
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ročanja (Uradni list RS, št. 99/04 ZRPJNUPB2, št. 61/2005 ZRPJN-C in št. 95/2005
ZRPJN-UPB3) vloži vsaka oseba, ki ima ali
je imela interes za dodelitev naročila in ki
verjetno izkaže, da je bila ali bi ji lahko bila
povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot
kršitev naročnika v postopku oddaje javnega
naročila.
Vlagatelj mora ob vložitvi zahtevka vplačati takso na žiro račun pri Ministrstvu za finance, št. 01100-1000358802 – izvrševanje
proračuna RS, v skladu z 22. členom Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja v
znesku 417,29 EUR.
Zoper obvestilo o dodelitvi naročila lahko
ponudnik vloži zahtevo za revizijo v desetih dneh od prejema obvestila o dodelitvi
naročila.
Zahtevek za revizijo se vloži v dveh izvodih pri naročniku. S kopijo zahtevka za
revizijo vlagatelj obvesti tudi Ministrstvo za
finance, sektor za javna naročila in koncesije.
Zahtevek za revizijo se pošlje naročniku
po pošti priporočeno s povratnico, ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim
potrdilom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Dom upokojencev in oskrbovancev
Impoljca Sevnica
Ob-10231/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za finance, Davčna uprava RS, Šmartinska 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/478-28-23, v roke: Igor Štraus, e-pošta: igor.straus@gov.si, faks
+386/1/478-27-55.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.durs.gov.si/.
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 gaje določil naročnik: JN 09/2007 – Pohištvo.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Davčni uradi po Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je dobava pisarniškega pohištva, arhivske opreme in
stolov v naslednjih krajih: Kranj, Dravograd, Ljubljana in Brežice.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
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36121000; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 36121160, 36111420.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: DU Kranj
1) Kratek opis:
1. sklop – Dobava in montaža pohištva
za Davčni urad Kranj.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
3) Količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 90 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: DU Dravograd
1) Kratek opis:
2. sklop – Dobava in montaža pohištva
za Davčni urad Dravograd.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
3) Količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Sejna soba GDU
1) Kratek opis:
3. sklop – Preureditev sejne sobe na Generalnem davčnem uradu.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
3) Količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Ostala oprema
1) Kratek opis: dobava in montaža ostale opreme na Posebnem davčnem uradu,
Generalnem davčnem uradu in Davčnem
uradu Brežice.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121000.
3) Količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 45 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Arhivska oprema
1) Kratek opis:
5. sklop – Dobava in montaža arhivske
opreme za Davčni urad Kranj in Davčni urad
Dravograd.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36121160.
3) Količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Pisarniški stoli
1) Kratek opis:
6. sklop – Dobava pisarniških stolov za
DU Kranj, DU Dravograd, PDU in Generalni
davčni urad.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36111420.
3) Količina ali obseg: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. sklop – Dobava in montaža pohištva
za Davčni urad Kranj;
2. sklop – Dobava in montaža pohištva
za Davčni urad Dravograd;
3. sklop – Preureditev sejne sobe na
Generalnem davčnem uradu;
4. sklop – Dobava in montaža ostale
opreme na Posebnem davčnem uradu, Generalnem davčnem uradu in Davčnem uradu Brežice;
5. sklop – Dobava in montaža arhivske
opreme za Davčni urad Kranj in Davčni urad
Dravograd;
6. sklop – Dobava pisarniških stolov za
DU Kranj, DU Dravograd, PDU in Generalni
davčni urad.
Natančne specifikacije so v razpisni dokumentaciji.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančno garancijo za resnost ponudbe so ponudniki dolžni predložiti s ponudbo. Bančna garancija mora biti izdana v višini 30.000 EUR
in mora veljati do vključno 29. 8. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 30 dni od prejema
računa.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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 slovenskim ponudnikom ni potrebno predložiti.
Zadostuje »Izjava ponudnika«, ki je navedena pod točko 2.5 te razpisne dokumentacije.
Vsi zakoniti zastopniki ponudnika se s
predložitvijo ponudbe obvežejo, da bodo naročniku, kolikor bo to potrebno in na njegov
poziv, nemudoma predložili pisno soglasje
za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z
izpolnjevanjem tega pogoja.
Tuji ponudniki predložijo dokazilo, da
niso storili dejanj v zvezi z izpolnjevanjem
tega pogoja. Če država, kjer ima ponudnik
sedež, takšnih potrdil ne izdaja, lahko ponudnik predloži pred pravosodnim ali upravnim
organom, notarjem ali pristojnim organom
poklicnih ali gospodarskih subjektov, v državi kjer ima ponudnik sedež, podano izjavo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti finančno in poslovno
sposoben, kar za gospodarske družbe pomeni, da sodijo vsaj v bonitetni razred 3C za

leto 2006 in, da imajo v zadnjih 6-ih mesecih
0 dni dospelih neporavnanih obveznosti.
Dokazila:
Za pravne osebe (gospodarske družbe):
– BON-1/P z bilančnimi podatki za leto
2006, ki ne sme biti starejši kot 30 dni od
datuma predložitve ponudbe.
Za fizične osebe (samostojni podjetnik,
posameznik):
– potrdilo o plačilni sposobnosti od banke, pri kateri imajo odprt račun, iz katerega
mora biti razvidno, da s.p. nima tekoče blokade računa in da v zadnjih 6 mesecih pred
izdajo potrdila nima zapadlih neporavnanih
obveznosti. Potrdilo ne sme biti starejše od
30 dni od datuma predložitve ponudbe;
– obrazec BON-1/SP – z bilančnimi podatki za leto 2006.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo):
Ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Dokazilo: posebne listine ni potrebno
predložiti.
Zadostuje »Izjava ponudnika«, ki je navedena pod točko 2.5 te razpisne dokumentacije.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je moral v zadnjih treh letih
pred objavo javnega naročila opraviti (šteje
datum zaključka - prevzema del) vsaj:
– za prijavo na 1. sklop: en posel za dobavo in montažo pohištva v vrednosti najmanj 300.000 EUR z DDV, ali dva posla
vredna 150.000 EUR ali več;
– za prijavo na 2. sklop: en posel za dobavo in montažo pohištva v vrednosti najmanj 200.000 EUR z DDV, ali dva posla
vredna 100.000 EUR ali več.
Za sklope od 3 do 6 reference niso potrebne.
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: 430-38/2007.
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:
28. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 do 9.30; na sedežu 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.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
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e-pošta: dkom@gov.si, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: pri kontaktni
osebi naročnika.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Ministrstvo za finance,
Davčna uprava RS
Ob-10287/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/543-81-00,
v roke: Peter Kavčič, e-pošta: info@ztm.si,
faks +386(0)1/543-82-88.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.ztm.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)590-75-600, v roke: mag.
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)590-75-609, internetni naslov:
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: mag. 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:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava laboratorijskih reagentov
in kemikalij za potrebe naročnika.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z enim gospodarskim
subjektom.
Trajanje okvirnega sporazuma: 2 leti.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 2,600.000
EUR brez DDV.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava laboratorijskih reagentov in kemikalij za potrebe naročnika.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496500, dodatni predmet(-i): 24496100,
24496200,
24496300,
24496000,
24100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ortho Diagnostic
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Ortho Diagnostic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.

3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Innogenetics
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Innogenetics.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Bio-Rad
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca BioRad.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Abgene
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Abgene.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 5
Naslov: Inno Train Diagnostics
1) Kratek opis: Inno Train Diagnostic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 6
Naslov: Applied BioSystems
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Applied BioSystems.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
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3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 7
Naslov: Dynal
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Dynal.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 8
Naslov: Fermentas
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Fermentas.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 9
Naslov: One Lambda Inc.
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca One
Lambda Inc.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 10
Naslov: Luminex
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Luminex.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 11
Naslov: Biomerieux
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Biomerieux.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
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3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 12
Naslov: Qiagen
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Qiagen.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 13
Naslov: Becton&Dickinson
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Becton&Dickinson.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 14
Naslov: Roche
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Roche.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 15
Naslov: Mettler Toledo
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Mettler Toledo.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 16
Naslov: Promega
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Promega.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
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3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 17
Naslov: Jackson Immunoresearch
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
Jackson Immunoresearch.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 18
Naslov: Immucor Gamma
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Immucor Gamma.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 19
Naslov: Immunotech
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Immunotech.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 20
Naslov: DAKO Cytomation
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca
DAKO Cytomation.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 21
Naslov: Sigma
1) Kratek opis: kemikalije proizvajalca
Sigma.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000.

3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 22
Naslov: Kemikalije ostalo
1) Kratek opis: kemikalije različnih pro
izvajalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 23
Naslov: Diamed
1) Kratek opis: reagenti proizvajalca Diamed.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 24
Naslov: Reagenti razno
1) Kratek opis: reagenti različnih pro
izvajalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 25
Naslov: Materiali z dodatki reagentov
– razno
1) Kratek opis: materiali z dodatki reagentov različnih proizvajalcev.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24496000.
3) Količina ali obseg: naročnik se z okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo naročil
določeno količino laboratorijskih reagentov
oziroma kemikalij, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno
neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
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Javno naročilo se oddaja po naslednjih
sklopih:
– sklop 1: Ortho Diagnostic,
– sklop 2: Innogenetics,
– sklop 3: Bio-Rad,
– sklop 4: Abgene,
– sklop 5: lnno Train Diagnostics,
– sklop 6: Applied BioSystems,
– sklop 7: Dynal,
– sklop 8: Fermentas,
– sklop 9: One Lambda Inc.,
– sklop 10: Luminex,
– sklop 11: Biomerieux,
– sklop 12: Qiagen,
– sklop 13: Becton&Dickinson,
– sklop 14: Roche,
– sklop 15: Mettler Toledo,
– sklop 16: Promega,
– sklop 17: Jackson Immunoresearch,
– sklop 18: Immucor Gamma,
– sklop 19: Immunotech,
– sklop 20: DAKO Cytomation,
– sklop 21: Sigma,
– sklop 22: kemikalije ostalo,
– sklop 23: Diamed,
– sklop 24: reagenti razno,
– sklop 25: materiali z dodatki reagentov
– razno.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izvajalec mora najkasneje v 10 dneh od prejema
izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti zavarovanje v obliki bančne
garancije v višini 10.000 €, z veljavnostjo do
konca veljavnosti pogodbe (ali z letno veljavo, pri čemer vsaj 15 dni pred iztekom predloži novo bančno garancijo) in še 7 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik je dolžan plačati
ustrezen del pogodbene cene v roku 45 dni
po uradnem prejemu računa.
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:
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Opomba: v primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.
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 (soglasje bo
na morebitno zahtevo naročnika predložil
naknadno).
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.
3. Ponudnik ima veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artiklov,
ki so predmet ponudbe (za vsak sklop, ki
ga ponuja).
Ad 3.) Za vsak sklop, ki ga ponuja: kopija
veljavne pogodbe ali izjave proizvajalca/principala, iz katere je razvidno, da ima podporo
proizvajalca/principala za prodajo na slovenskem trgu ali zgolj za prodajo naročniku
oziroma je iz nje razvidno, da bo lahko dobavljal predmet naročila naročniku (če je ponudnik proizvajalec poda lastno izjavo, daje
proizvajalec blaga, ki je predmet naročila).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Kandidat je v preteklih 3 letih (2004,
2005 in 2006) izvedel dobave v skupni vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV s področja predmeta tega naročila (reagenti ali
kemikalije).
Ad 4.) Reference so razvidne iz Obrazca
A-4 Prijava, točka 1.5 Reference. Predložitev posebnega dokazila ni potrebna.
5. Roki in specifikacije izvedbe posameznega naročila bodo določeni za posamezno konkretno nabavo.
Ad 5.) Dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja – kandidat s podpisom ponudbe potrdi
strinjanje s pogojem. Posebnega dokazila
na tem mestu ni potrebno predložiti.
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: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2007/S 049 – 060345 z dne 10. 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:
27. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 11. uri; sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb je javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija v elektronski obliki je
na voljo na spletnih straneh na naslovu
http://www.praetor.si (rubrika Aktualna javna naročila). Na istem mestu bodo objavlje-
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na tudi vsa dodatna pojasnila. Zahtevke za
dodatna pojasnila je mogoče naslavljati na
informacijskem sistemu na istem spletnem
naslovu najkasneje do 21. 5. 2007 do 12.
ure.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: po izdaji odločitve o oddaji naročila je mogoče revizijski
zahtevek vložiti v roku 10 dni.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino
Ob-10302/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)1/241-85-00,
v roke: Miroslav Birk, e-pošta: rektorat@unilj.si, faks +386(0)1/241-86-60.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.uni-lj.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386(0)590-75-600, v roke: mag.
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si,
faks +386(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.
+386(0)590-75-600, v roke: mag. Uroš
Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
+386(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:
– oseba javnega prava;
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: telefonski sistem na podlagi IP
telefonije.
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 telefonskega sistema s pripadajočimi aparati za potrebe raziskave primernosti sistema za uporabo znotraj članic
Univerze v Ljubljani (IP telefonija, klasična telefonija, videotelefonija) z namenom znižanja stroškov komunikacij zno-
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traj članic Univerze – UTS Univerzitetni
telefonski sistem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32551200, dodatni predmet(-i): 32552100,
30246000.
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:
– 2 kom: strežnik telefonskih klicev,
– 1 kom: usmerjevalnik za povezavo
UTS v javno telefonsko omrežje,
– 36 kom: IP telefon najvišjega razreda,
– 65 kom: IP telefon srednjega razreda,
– 300 kom: IP telefon nižjega razreda,
– 30 kom: programski telefon,
– 5 kom: vmesnik za priklop poljubne
ISDN naprave,
– 1 krat: namestitev, konfiguracija, instalacija na lokaciji naročnika.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
7 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali ekvivalentno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 15.000 EUR z veljavnostjo 90 dni
od roka za oddajo ponudb.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila: 30. dan od dneva
prejema računa (po zaključeni izvedbi). Roki
plačil: 30% ob dobavi opreme, 30% ob postavitvi sistema v tajništvu Univerze, preostanek ob prevzemu sistema).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2.
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 njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihova soglasja naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja (soglasja bo na
zahtevo naročnika izrecno naknadno predložil).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
2. Trajanje pogodbenega razmerja s
principalom opreme, ki je predmet ponudbe,
kar izkazuje stabilnost poslovnega razmerja
in ustrezno utečene postopke podpore principala: ponudnik mora imeti vsaj tri leta pred
datumom objave razpisa s proizvajalcem
opreme, kije pred-met ponudbe, sklenjeno
pogodbo(-e), iz katere(-ih) je razvidno:
– da je ponudnik pooblaščeni prodajalec
ponujene opreme;
– podpora proizvajalca za prodajo in
servis in iz katere je razvidno, da ima ponudnik omogočen neposreden dostop do
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proizvajalčevega centra za tehnično pomoč
(24/7);
– ponudnik opreme ima pri proizvajalcu
najvišji možni status, s čimer izkazuje svojo kakovost (Premium, Platinum, Gold ali
podobno);
– ponudnik ima s strani proizvajalca
opreme pooblaščen izobraževalni center,
za potrebe naknadnega izobraževanja.
Ad.2) Ponudnik priloži kopijo(-e) pogodbe(-) s proizvajalcem in izjavo proizvajalca
oziroma drugo ustrezno dokazilo, da ima pri
proizvajalcu najvišji možni status.
3. Ponudnik mora imeti ustrezno podporo proizvajalca ali njegovega principala, s
katerim dokazuje njegovo podporo za primer implementacije projekta pri naročniku.
Ad.3) Izjava proizvajalca ali njegovega
principala, iz katere je razvidna njegova
podpora za implementacijo projekta pri naročniku.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Ponudnik ima v zadnjih petih letih od
datuma objave razpisa vsaj tri reference za
postavitev podobnega sistema za večje število uporabnikov (več kot 48 uporabnikov).
Ad. 4) Razvidno iz obrazca A-4 Prijava.
5. Ponudnik mora imeti v rednem delovnem razmerju s polnim delovnim časom
zaposleno najmanj tolikšno število usposobljenih kadrov s stalnim bivališčem v RS, kot
jih zahteva proizvajalec ponujene opreme
za pridobitev statusa usposobljenosti ponudnika (pogoj 2).
Ad. 5) Razvidno iz obrazca A-11 Kapacitete.
6. Ponudnik mora zagotavljati kadarkoli
najnovejšo verzijo programske opreme za
katerokoli napravo, ki je predmet razpisa, z
možnostjo samopostrežnega dostopa.
Ad.6) Ponudnik priloži ustrezna potrdila
o usposobljenosti kadrov.
7. Dokazilo za izkazovanje pridobivanja
točk pri merilu Ustreznost odprave napak:
ponudnik mora naročniku zagotoviti interaktivno elektronsko spremljanje postopkov
odpravljanja napak preko različnih medijev
(Web, E-mail, WAP, SMS, ...).
Ad.7) Razvidno iz obrazca A-10 Specifikacije, kjer način opiše ob ustrezni postavki.
8. Dokazilo za izkazovanje pridobivanja
točk pri merilu kakovost: kakovost postopkov
sledljivosti servisiranja opreme: ponudnik
ima vzpostavljeno kakovost poslovanja po
standardu ISO serije 9000 vsaj za postopke servisiranje opreme ali ima potrdilo od
ponudnika neodvisne zunanje organizacije,
iz katere je razvidno, da ima vzpostavljeno
sledljivost postopkov vsaj znotraj servisne
dejavnosti.
Ad.8) Certifikat ISO serije 9000 ali drug
dokument/potrdilo neodvisne zunanje organizacije, ki potrjuje vzpostavljeno sledljivost
postopkov vsaj znotraj servisne dejavnosti
ponudnika.
9. Oprema je skladna s tehničnimi zahtevami (specifikacijo) naročnika, kar naročnik
potrdi z ustrezno izpolnitvijo obrazca A-10
Specifikacije. Vzdrževalni in izvedbeni pogoji kot jih v dokumentaciji zahteva naročnik.
Ad.9) Razvidno iz obrazcev A-7 Predračun in A-10 Specifikacije; Originalna tehnična dokumentacija za posamezno ponujeno
opremo (prospekti, katalogi in morebitna
druga tehnična dokumentacija informativne
narave).

IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. skupna cena
2. kakovost
3. ustreznost odprave napak
4. garancija

Ponderiranje

83
5
5
7

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 12.30; Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, soba št. 77-78
v prvem nadstropju.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odiranje 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.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani
http://www.praetor.si (aktualna javna naročila). Na istem mestu je mogoče tudi elektronsko zastavljanje vprašanj. Dodatna pojasnila bodo objavljena na istem mestu kot
je objavljena razpisna dokumentacija.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: pritožbe so dovoljene skladno z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja in Zakona
o javnem naročanju.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani
Ob-10436/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Topolšica, Topolšica 96, 3326 Topolšica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Franc Hriberšek,
tel. 04/177-63-32, v roke: Franc Hriberšek,
e-pošta: pgd.topolsica@gmail.com.
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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).
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: nabava gasilskega vozila GVV-2
s posadko 1+6.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Topolšica.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava gasilskega vozila GVV-2 s posadko 1+6.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144210.
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: nabava
gasilskega vozila.
Ocenjena vrednost brez DDV: 145.000
EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 30. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija za resnost ponudbe v
originalu v višini 7.300 EUR.
Izjava ponudnika, da bo predložil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti.
Izjava ponudnika, da bo predložil 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: rok plačila je 60. dan, ki prične teči naslednji dan po prejemu pravilno
izstavljenega računa. Račun se izstavi po
prevzemu vozila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: izjava, da bo skupina ponudnikov predložila pravni akt (sporazum ali
pogodbo) o skupni izvedbi naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, da
ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za
kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2.

Št.

Pisna izjava zakonitega zastopnika ponudnika, dana pod kazensko in materi-alno
odgovornostjo, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2.
Registrski podatki ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko
in materialno odgovornostjo, da ponudnik
v predhodnih postopkih javnega naročanja
ni imel neporavnanih obveznosti do podizvajalcev.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne zaocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam kadrov, ki bodo delali na predmetnem
naročilu. Seznam dobavljenih vozil GVV-2
in njim podobnim (npr. GVC-16/25) ponudnika v zadnjih 3 letih v skupni vrednosti
najmanj 140.000 EUR, brez DDV za posamezno vozilo.
IIIl.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. garancija

Ponderiranje

60
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/2007.
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 dokumen-tacije:
28. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: ponudnik mora
stroške nakazati na TRR pri NLB d.d. št.
0242 6025 6421 877, s pripisom RD za gasilsko vozilo GVV-2 s posadko 1+6.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 29. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 13. uri, PGD Topolšica, Topolšica
96.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Držvna revizijka komisija, Slovenska 54, pp 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Prostovoljno gasilsko društvo
Topolšica
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Ob-10537/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrtci Brezovica, Nova pot 9, Vnanje Gorice,
1351 Brezovica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Darja Čerič, tel. 02/47-30-171, v
roke: Cilka Rožmanec, Vrtci Brezovica, epošta: info@sib-mb.si, faks 02/47-30-151.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: javni vzgojno-izobraževalni zavod.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenega blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Brezovica, Preserje
(Podpeč in Rakitna).
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
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, dopolnilni besednjak: E002,
E007.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15500000,
dodatni predmet(-i): 15510000.
Sklop št. 2
Naslov: meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15110000,
dodatni predmet(-i): 15130000.
Sklop št. 3
Naslov: perutnina in perutninski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000, dodatni predmet(-i): 15112000.
Sklop št. 4
Naslov: ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
05100000.
Sklop št. 5
Naslov: kruh in pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 6
Naslov: zelenjava, suhe stročnice in
sadje
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 7
Naslov: konzervirana zelenjava in konzervirano sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15331400,
dodatni predmet(-i): 15332400.
Sklop št. 8
Naslov: žita in mlevski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
Sklop št. 9
Naslov: testenine in pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
glavni besednjak, glavni predmet: 15850000,
dodatni predmet(-i): 15810000.
Sklop št. 10
Naslov: sadni sokovi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
Sklop št. 11
Naslov: A) ostalo prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 12
Naslov: B) ostalo 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.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
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 ponudnik in njegov zakonit zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): hudodelsko
združevanje, sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja za fizične osebe), nedovoljeno
sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe),
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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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost 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 iz 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. Dokazilo:izjava
ponudnika.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik 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 ponudnika. Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti potrdilo. Če država v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič
ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
7. Da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, kije predmet javnega naročila, če je za opravljanje
take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo
biti člani posebne organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri imajo svoj sedež opravljali
storitev.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30-dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ponudnik 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 ponudnika.
11. Da zagotavlja dostavo blaga fco skladišče naročnika razloženo in odzivni čas en
delavni dan.
Dokazilo: izjava ponudnika.
12. Da zagotavlja zahtevane letne količine blaga.
Dokazilo: izjava ponudnika.
13. Da je ponudnik kvalitetno in strokovno izpolnjeval pogodbene obveznosti iz prejšnjih pogodb sklenjenih v zadnjih treh letih.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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 ponudnika.
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. 1 8, z vsemi
spremembami.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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 ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 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 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 9.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; osebe s pooblastilom ali zakonit
zastopnik.
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:
5. 4. 2007.
Vrtci Brezovica
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I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Zavod Republike Slovenije za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386(0)1/543-82-71, v roke: Dora Kramberger, e-pošta: dora.kramberger@ztm.si, faks
+386(0)1/543-82-72.
Internetni naslov naročnika: http://
www.ztm.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Praetor
d.o.o., Aljaževa 7, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 00386(0)5/90-75-600, v roke: mag.
Uroš Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, 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)5/90-75-600, v roke: mag. Uroš
Škufca, e-pošta: info@praetor.si, faks
00386(0)5/90-75-609, 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:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: okvirni sporazum za nakup vrečk
za kri in setov za aferetske odvzeme.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Zavod RS za transfuzijsko medicino, Šlajmerjeva 6, 1000 Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu: 5.
Trajanje okvirnega sporazuma: 3 leta.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 3,000.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
Naročanje blaga se bo izvajalo pisno ali
s pomočjo elektronske aplikacije na način,
kot je določen v okvirnem sporazumu.
Naročnik se z okvirnim sporazumom ne
zavezuje, da bo naročil določeno količino
blaga, saj je količina zanj v trenutku izvajanja javnega naročila objektivno neugotovljiva. Naročnik pa se z okvirnim sporazumom zavezuje, da bo v primeru, če bo
naročal blago, ki je predmet tega razpisa,
pozval kandidate, s katerimi bo imel sklenjen okvirni sporazum, za oddajo ponudb
na način, naveden v okvirnem sporazumu
(pogodbi).
Okvirni sporazumi za sklop 1 bodo sklenjeni z največ petimi kandidati, ki bodo oddali popolno prijavo in izpolnjevali pogoje
iz tega razpisa, za časovno obdobje treh
let pod pogojem zagotovljenih sredstev v

finančnem načrtu ali do izvedbe novega postopka s področja predmeta javnega naročila ali do porabe predvidenih sredstev.
Okvirna sporazuma za sklop 2 in sklop 3
bosta sklenjena samo z enim kandidatom,
ki bo/bosta oddal popolno prijavo, ponudil
najnižjo ceno in izpolnjeval pogoje iz tega
razpisa, za obdobje treh let pod pogojem
zagotovljenih sredstev v finančnem načrtu
ali do izvedbe novega postopka s področja
predmeta javnega naročila ali do porabe
predvidenih sredstev.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25221210, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 33196000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Vrečke za odvzem krvi in pripravo krvnih komponent
1) Kratek opis: vrečke za odvzem krvi in
pripravo krvnih komponent.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25221210.
3) Količina ali obseg: naročnik se s tem
okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo
naročil določeno količino blaga, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Sklop št. 2
Naslov: Seti za aferetske odvzeme
(Baxter)
1) Kratek opis: Seti za aferetske odvzeme (Baxter)
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
3) Količina ali obseg: naročnik se s tem
okvirnim sporazumom ne zavezuje, da bo
naročil določeno količino blaga, saj je količina zanj v trenutku sklepanja tega sporazuma objektivno neugotovljiva.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 36 mesecev
od oddaje javnega naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Javno naročilo se oddaja po naslednjih
sklopih:
Sklop 1: vrečke za odvzem krvi in pripravo krvnih komponent;
Sklop 2: seti za aferetske odvzeme
(Baxter);
Sklop 3: seti za aferetske odvzeme (Haemonetics).
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani izvajalci bodo morali najkasneje v 10
dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe
s strani naročnika, kot pogoj za veljavnost
pogodbe, naročniku izročiti zavarovanje v
obliki bančne garancije v višini 10.000 €, z
veljavnostjo do konca veljavnosti pogodbe
(ali z letno veljavo, pri čemer vsaj 15 dni
pred iztekom predloži novo bančno garancijo) in še 7 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik je dolžan plačati posamezni račun v roku 45 dni po njegovem ura-
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dnem prejemu, izstavljenem po posamezni
sukcesivni dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba o skupnem
nastopanju.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. Opomba: V primeru partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati
zahtevan pogoj.
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 (soglasje bo na
morebitno naknadno zahtevo naročnika predložil po pozivu).
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, daje ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
3. Ponudnik ima veljavno poslovno povezavo, ki mu omogoča dostop do artiklov,
ki so predmet ponudbe (za vsak sklop, ki
ga ponuja).
Ad 3.) Za vsak sklop, ki ga ponuja: kopija
veljavne pogodbe ali izjave proizvajalca/principala, za prodajo na slovenskem trgu ali
zgolj za prodajo naročniku oziroma je iz nje
razvidno, da bo lahko dobavljal predmet naročila naročniku (če je ponudnik proizvajalec
poda lastno izjavo, da je proizvajalec artiklov, ki so predmet ponudbe).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
4. Kandidat je v preteklih 3 letih (2004,
2005 in 2006) izvedel dobave v skupni vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV s področja predmeta tega naročila. Naročnik bo
izpolnjevanje tega pogoja preveril v obrazcu
A-4 Prijava, točka 1.6 Reference.
Ad 4.) Reference so razvidne iz Obrazca
A-4 Prijava, točka 1.6 Reference. Predložitev posebnega dokazila ni potrebna.
5. Rok in specifikacije izvede posameznega naročila bodo določeni za posamezno konkretno nabavo.
Ad 5.) Dokazilo za izpolnjevanje tega
pogoja – kandidat s podpisom prijave potrdi
strinjanje s pogojem. Posebnega dokazila
na tem mestu ni potrebno predložiti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
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IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 5.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov:
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za
sklop 1 z največ petimi kandidati. V primeru
prispetja večjega števila popolnih prijav bo
naročnik izbral prvih pet kandidatov skladno
s navedenimi dodatnimi merili v razpisni dokumentaciji.
Naročnik bo sklenil okvirni sporazum za
sklop 2 in za sklop 3 samo z enim kandidatom na podlagi merila:
– najnižja ponudbena cena.
Najnižja cena se bo izračunala na
podlagi cen posameznega blaga iz predračuna (utež 95%) in popusta na veljavni
cenik za istovrstno blago (v okviru istega
proizvajalca) (utež 5%). Zaradi možnosti
spreminjanja imen enakovrstnih artiklov v
času trajanja pogodbe, ter spremembe asortimana proizvajalca, bo naročnik naročal te
artikle, čeprav niso opredeljeni v razpisni
dokumentaciji.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: 2006
/S 140-150372 z dne 26. 7. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 4. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh
na naslovu http://www.praetor.si (področje
Aktualna javna naročila). Na istem mestu
je preko informacijskega sistema mogoče
zastavljati zahteve za dodatna pojasnila.
Dodatna pojasnila bodo objavljena na istem mestu kot je na voljo razpisna dokumentacija.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
+386/1/234-28-00, faks +386/1/234-28-40,
internetni naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mf@gov.si, tel. +386/1/369-68-56,
faks +386/1/369-68-55, internetni naslov:
http://www.gov.si/mf.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za transfuzijsko medicino

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 430-223/2007/5
Ob-10539/07
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, kontaktna(-e) točka(-e): v roke:
Veronika Bajrič, tel. +386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si, faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti.
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za sukcesivno dobavo
ustnikov za naprave za merjenje alkoholiziranosti, št. 430-223/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ministrstvo za notranje zadeve, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je sukcesivna dobava ustnikov za naprave za merjenje
alkoholiziranosti.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.24.82.00-3.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Ustnik za alkotest Drager tip
7410 Plus
1) Kratek opis: dobava ustnikov za alkotest Drager tip 7410 Plus.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.24.82.00-3.
3) Količina ali obseg: 200.000 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 40.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.

Sklop št. 2
Naslov: Ustniki za alkotest Drager tip
6510
1) Kratek opis: dobava ustnikov za alkotest Drager tip 6510.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.24.82.00-3.
3) Količina ali obseg: 340.000 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 67.250
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 3
Naslov: Ustniki za alkotest Envitec
1) Kratek opis: dobava ustnikov za alkotest Envitec.
Podrobnejši opis je naveden v razpisni
dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.24.82.00-3.
3) Količina ali obseg: 150.000 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 30.000
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Sklop št. 4
Naslov: Ustniki za etilometer LION 8000
1) Kratek opis: dobava ustnikov za etilometer LION 8000.
Podrobnejši opis blaga je naveden v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.24.82.00-3.
3) Količina ali obseg: 10.000 kosov.
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.000 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 24 mesecev
od oddaje naročila.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Količine so podane za posamezen sklop
v prilogi B.
Količine so okvirne za potrebe naročnika
v dvoletnem obdobju, dobave so sukcesivne, podrobnješi opis in količina sta podana
v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 139.250
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.l.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 odločbe,
ki to urejajo: v skladu z ZIPRS0708 je rok
plačila 30. dan od dneva uradnega prejema
računa, ki je izstavljen po dobavi.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti pravna skupina gospodarskih subjektov,
ki jim bo naročilo oddano: v primeru, da
skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo, mora ta skupina ponudnikov v ponudbi
predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta
o skupni izvedbi naročila (npr. pogodba o
sodelovanju), v primeru, da bodo izbrani na
javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi
naročila mora natančno opredeliti odgovor-
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nost posameznih ponudnikov za izvedbo
naročila in poslovodečega ponudnika. Ne
glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila : ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov
zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazilo (npr. BON-2, dokazilo poslovne
banke o plačilni sposobnosti), ki bo potrjevalo, da ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni
imel blokiranega transakcijskega računa.
Izjavo o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
– da proti ponudniku ni uveden oziroma
ponudnik ni v postopku prisilne poravnave,
stečaja ali likvidacije;
– da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu s predpisi države, kjer ima sedež;
– da ima plačane zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg izjave ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika
za izvedbo predmetnega javnega naročila in
pooblastila ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, predložiti še naslednje dokumente:
– dokazilo, da proti ponudniku ni uveden
oziroma ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– dokazilo, da je poravnal davke, prispevke in druge obvezne dajatve v skladu
s predpisi države, kjer ima sedež.
III.2.3) Tehnična sposobnost

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da ponujeno blago
ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne
dokumentacije in na naročnikovo zahtevo
vzorci ponujenega blaga.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-223/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa: 01100-6370171132, sklicna številka: 28 17116-2401002-43022307, za nakazila iz tujine pa še naslednji podatki: Bank
of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN SI 56011006370171132, SWIFT
CODE BSLJSI2X.
Od dneva objave do zadnjega roka za
oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v razpisno
dokumentacijo ter njen dvig, in sicer vsak
dan med 9. In 11. uro, razen dni, ko državni
organi ne delajo. Razpisna dokumentacija
je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti.
Ponudniki, ki želijo prejeti razpisno dokumentacijo, morajo predložiti: pooblastilo za
dvig razpisne dokumentacije ali zahtevo za
pošiljanje le-te po pošti, iz katerih morajo
biti razvidni osnovni podatki o ponudniku in
dokazilo o vplačilu 15,00 EUR, iz katerega
mora biti jasno razviden točen naziv in naslov plačnika, znesek in datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00.
Internetni naslov: http://www.gov.si/
dkom/, faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
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za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-10540/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000
Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Laura Komparič, tel. ++386/1/300-98-82,
v roke: Laura Komparič, e-pošta: nabava@dars.si, faks ++386/1/300-98-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DARS d.d., Dunajska 7, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. ++386/1/300-99-67, v roke:
glavna pisarna, faks ++386/1/300-99-01.
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: dobava pisarniškega materiala.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: avtocestne baze na
področju RS, uprava in strokovne službe,
Dunajska 7, Ljubljana, strokovne službe, Ulica XIV. divizije 4, Celje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu: okvirni sporazum z več gospodarskimi
subjekti.
Število: 3, ali največje število sodelujočih
v predvidenem okvirnem sporazumu.
Trajanje okvirnega sporazuma: 24 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma:
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,256.000
EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava pisarniškega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: pisarniški material
1) Kratek opis: papir, zvezki, notesi, tiskovine, pisala, izdelki za sprejem in pošiljanje pošte, izdelki za arhiviranje in organizacijo dokumentov, računalniški mediji, stroji
za pisarno.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192700.
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Sklop št. 2
Naslov: tonerji in kartuše
1) Kratek opis: tonerji in kartuše.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30125100.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1.
sklop: pisarniški material, 2. sklop: tonerji
in kartuše.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,256.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
40.000 evrov.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik financira javno
naročilo iz lastnih sredstev.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupnega nastopa
je potrebno ponudbi priložiti akt o skupnem
nastopu.
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 ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z ZJN-2 in razpisno dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v skladu z razpisno dokumentacijo.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila :
Merila

1. cena
2. rok dobave

Ponderiranje

0.8
0.2

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 85/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija v elektronski (pdf) obliki je brezplačna. Vsak delovnik od 8. do 12. ure
po predhodnem izvedenem plačilu na TR
pri Banki Celje d.d. št. 06000-0112292446,
če ponudnik želi dokumentacijo v tiskani
obliki.
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.
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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: 29. 5.
2007 ob 12. uri; DARS d.d., Dunajska 7,
1000 Ljubljana, kletna sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov s pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
DARS d.d.
Ob-10541/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Vrtec Koper, Kettejeva ulica 13, 6000 Koper,
Slovenija, tel. 05/613-10-11, v roke: Jerneja
Sarič, e-pošta: jerneja.saric@guest.arnes.si,
faks 05/627-25-48.
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:
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrambeno blago – sukcesivna
dobava.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave:
Enote vrtca:
1. Enota Ribica, Ferrarska ul. 17, Koper,
2. Enota Šalara, Vanganelska c. 87, Koper,
3. Enota Vanganel, Bonini 1A, Koper.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave
prehrambeno blago – sukcesivna dobava.
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. 01
Naslov: Sadje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 25.480
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 02

Naslov: Zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 28.490
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 03
Naslov: Kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 14.160
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 04
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.890 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 05
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 37.400
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 06
Naslov: Suhomesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.020 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 07
Naslov: Perutnina in perutninski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 14.480
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 08
Naslov: Zamrznjene ribe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.380 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 09
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
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3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 27.900
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 10
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.640 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 11
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15320000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.890 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 12
Naslov: Zamrznjena zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15331170.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.560 EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 2008.
Sklop št. 13
Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 24.040
EUR.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: začetek 1. 7.
2007, zaključek 30. 6. 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: prehrambeno blago (po sklopih – 13).
Ocenjena vrednost brez DDV: 195.330
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 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: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: zahteva(-jo): v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:

Št.

Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
23. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: na TRR št:
01250-6030635846, s pripisom »plačilo razpisne dokumentacije«;
Potrdilo o plačilu poslati po faksu, s pripisom točnega naslova in davčno številko
plačnika.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 24. 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 30. 6. 2008.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 5.
2007 ob 12. uri; Vrtec Koper, Kettejeva ul.
13, Koper, uprava vrtca.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Vrtec Koper
Št. 62/07
Ob-10583/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Dom starejših občanov Ilirska Bistrica,
Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica, Slovenija,
v roke: Zdravko Kirn, tel. 05/71-41-244, epošta: info@dso-ilb.si, faks 05/71-42-029.
Internetni naslov(-i): www.dso-ilb.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– socialno varstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava blaga: živila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
odprti postopek.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV):
Glavni besednjak

Živila
Sklop I
Sklop II
Sklop III
Sklop IV
Sklop V

5 sklopov
Sveže sadje
in zelenjava
Pijače
Splošno
prehrambeno
blago
Mleko in mlečni
izdelki
Meso in mesni
izdelki

Dopolnilni
besednjak

15300000
15320000
15800000
15510000
15100000

II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: menici z menično izjavo, bančni garanciji ali
kavcijski zavarovanji pri zavarovalnici za:
resnost ponudbe in dobro izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: po pogodbi; mesečna faktura;
rok plačila: 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni predpisana.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
vzorci blaga.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z razpisno dokumentacijo.
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: 4. 6. 2007 do 11. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 6. 6.
2007 ob 8.30, sedež naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: pooblaščenci ponudnikov.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica
Ob-10595/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vzgojnovarstveni zavod Kurirček
Logatec, Notranjska cesta 7 a, 1370 Logatec, Slovenija, tel. +386/1/759-04-00, v roke:
Frida Rupnik, faks +386/1/759-04-11.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, v roke: Alenka
Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net,
faks +386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
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dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Vzgojnovarstveni zavod Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7a,
1370 Logatec in Enota Tabor, Enota Rovte,
Enota Hotedršica.
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 3, ali, če je to primerno, največje
število sodelujočih v predvidenem okvirnem sporazumu.
Trajanje okvirnega sporazuma: 30 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: 249.000 EUR
brez DDV:
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil za potrebe prehrane v VVZ Kurirček Logatec.
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.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava mesa in mesnih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in perutninski
izdelki
1) Kratek opis: dobava perutninskega
mesa in perutninskih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Ribe
1) Kratek opis: dobava rib.
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5
Naslov: Kruh in pekovski izdelki
1) Kratek opis: dobava kruha in pekovskih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
Naslov: Slaščičarski izdelki
1) Kratek opis: dobava slaščic in slaščičarskih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15820000.
Sklop št. 7
Naslov: Izdelki iz žit in mlevski izdelki
1) Kratek opis: dobava izdelkov iz žit in
mlevskih izdelkov.
2) enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
Naslov: Sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava sadja in zelenjave.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
Naslov: Konzervirani izdelki
1) Kratek opis: dobava konzerviranih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15897000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
Naslov: Zamrznjena živila
1) Kratek opis: dobava zamrznjenih živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
Naslov: Sokovi, sirupi, ostale pijače
1) Kratek opis: dobava sadnih sokov, sirupov in ostalih brezalkoholnih pijač.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
Sklop št. 12
Naslov: Ostala živila
1) Kratek opis: dobava različnih ostalih
živil.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.

3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dobava
živil po posameznih sklopih za potrebe prehrane v VVU Kurirček Logatec.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok najmanj 45 dni na
podlagi zbirnega mesečnega računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba ali dogovor 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
je predmet javnega naročila;
– 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 stečaja, likvidacije, prisilne poravnave;
– ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za izpolnjevanja zahtev: transakcijski račun
ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred
objavo tega javnega naročila ni bil blokiran.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik lahko zagotovi dobavo živil
v skladu z zahtevami naročnika in na vse
lokacije naročnika;
– ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo živil v sklopih, kjer je to zahtevano;
– ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP
programu;
– ponudnik ima vozni park za prevoz živil
v skladu z veljavnimi predpisi;
– drugi pogoji v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. kvaliteta
3. fiksnost cen
4. plačilni rok
5. lastna proizvodnja

Ponderiranje

80
10
6
3
1
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 573.
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. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun ALTUS Consulting d.o.o., pri
NLB d.d., številka 02083-0053787157, sklic
na številko 573-2007, po modelu 00. Potrdilo o vplačilu je potrebno predložiti pred
prevzemom razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 6.
2007 ob 10. uri, VVZ Kurirček Logatec, Notranjska cesta 7a. 1370 Logatec.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, člani komisije, ponudniki,
ostali.
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, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks:+386/1234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: ALTUS consulting d.o.o.,Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 4. 2007.
Vzgojnovarstveni zavod Kurirček
Logatec
Ob-10597/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/477-91-00, v roke: dr.
Črtomir Borko, faks +386/1/283-22-43.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1421-90-40, v roke: Vesna Paljk, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Alenka
Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.

III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1421-90-45.
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: nakup novih specialnih vozil za
prevoz živalskih trupel.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, ali po dogovoru z naročnikom.
Šifra NUTS: SI.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup dveh novih tovornih vozil in dveh
dostavnih vozil za prevoz živalskih trupel.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za : en ali več sklopov.
Sklop 1
Naslov: Tovorna vozila
1) Kratek opis: nakup dveh specialnih
tovornih vozil za prevoz kadrov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop 2
Naslov: Dostavna vozila
1) Kratek opis: nakup dveh in specialnih
dostavnih vozil za prevoz živalskih trupel.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34114000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: nakup
dveh novih specialnih tovornih vozil za prevoz kadavrov skupne mase do 6,5 ton (2
toni koristnega tovora), skupina 6,2 po ADR
(podvozje s kabino + nadgradnja) in dveh
novih specialnih dostavnih vozil za prevoz
živalskih trupel največje dovoljene mase
2.800 do 3.100 kg (koristna nosilnost od
1.000 do 1.300 kg); specifikacija vozil v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 150.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
3 mesece od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
2.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilni rok najmanj 30
dni po dokončnem prevzemu vozil s strani
naročnika.
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III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba ali dogovor o
skupnem nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
je predmet naročila.
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.
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik ne posluje z izgubo;
– transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega javnega naročila ni bil blokiran;
– ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora ponuditi vozila, ki ustrezajo tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije in skupini 6,2 po ADR,
– ponudnik mora naročniku predati vozila z opravljenim atestom, drugo homologacijo, tehničnim pregledom in vso opremo
zahtevano po CPP in ADR;
– ponudnik mora razpolagati s servisno
mrežo, jamčiti rezervne dele najmanj za čas
življenjske dobe vozil, zagotavljati mora popravilo vozil tudi izven delovnega časa in
nepretrganost servisne službe;
– ponudnik mora imeti reference s področja predmet javnega naročila;
– drugo je navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok dobave
3. plačilni rok
4. garancijski rok

Ponderiranje

85
7
5
3
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 4/2/07.
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:
15. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20. EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun ALTUS Consulting d.o.o. pri NLB d.d.
številka 02083-0053787157, sklic na številko 4-2-2007, po modelu 00. Potrdilo o
vplačilu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti ob prevzemu razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 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: 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 13. uri, Veterinarska fakulteta, Gerbičeva 60, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00, faks
+386/1/234-28-40, internetni naslov: .
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10 dni
po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 4. 2007.
Univerza v Ljubljani, Veterinarska
fakulteta
Ob-10598/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Mozirje,
Šolska ulica 23, 3330 Mozirje, Slovenija, tel.
+386/3/839-27-30, v roke: Andreja Hramec,
faks +386/3/839-27-40.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, v roke: Alenka
Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net,
faks +386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
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III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava živil.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: OŠ Mozirje, Šolska
ulica 23, 3330 Mozirje.
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: 3.
Trajanje okvirnega sporazuma: 42 mesecev.
Ocenjena skupna vrednost nabav v času
trajanja okvirnega sporazuma: brez DDV:
285.845,43 EUR.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
1) Kratek opis: dobava mesa in mesnih
izdelkov
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in perutninski
izdelki
1) Kratek opis: dobava perutninskega
mesa in perutninskih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3
Naslov: Ribe
1) Kratek opis: dobava rib
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15220000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4
Naslov: Mleko in mlečni izdelki
1) Kratek opis: dobava mleka in mlečnih
izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15500000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 5

Naslov: Kruh, pekovski izdelki in sla
ščice
1) Kratek opis: dobava kruha, pekovskih
izdelkov in slaščic.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 6
Naslov: Izdelki iz žit in mlevski izdelki
1) Kratek opis: dobava izdelkov iz žit in
mlevskih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15600000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 7
Naslov: Sadje in zelenjava
1) Kratek opis: dobava sadja in zelenjave.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 8
Naslov: Konzervirani izdelki
1) Kratek opis: dobava konzerviranih izdelkov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 9
Naslov: Zamrznjena živila
1) Kratek opis: dobava zamrznjenih živil
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 10
Naslov: Sokovi, sirupi, ostale pijače
1) Kratek opis: dobava sadnih sokov, sirupov in ostalih pijač.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15980000.
3) Količina ali obseg: v razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 11
Naslov: Ostala živila
1) Kratek opis: dobava različnih ostalih
živil
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
3) Količina ali obseg: 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: sukcesivna dobava živil po posameznih sklopih
za potrebe šolske prehrane v Osnovni šoli
Mozirje.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni
na podlagi zbirnega mesečnega računa.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: dogovor o skupnem
nastopanju.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
je predmet javnega naročila. 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 ali likvidacije;
Ponudnik ima poravnane davke in prispevke za socialno varnost.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega javnega naročila ni bil blokiran.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik lahko zagotovi dobavo živil v
skladu z zahtevami naročnika;
Ponudnik lahko zagotovi sukcesivno dobavo živil, ki jih ponuja;
Ponudnik lahko zagotovi dnevno dobavo
živil v sklopih, kjer je to zahtevano;
Ponudnik izpolnjuje pogoje po HACCP
programu;
Ponudnik ima vozni park za prevoz živil
v skladu z veljavnimi predpisi;
Ponudnik lahko ponudi kvalitetna živila v
skladu z razpisnimi pogoji;
Drugi pogoji v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. kvaliteta
3. fiksnost cen
4. plačilni rok
5. lastna proizvodnja

Ponderiranje

80
10
6
3
1

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 01/ziv-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:
29. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun ALTUS Consulting d.o.o., pri
NLB d.d., številka 02083-0053787157, sklic
na številko 01-99-07, po modelu 00. Potrdilo o vplačilu razpisne dokumentacije je
potrebno predložiti ob prevzemu razpisne
dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 11. uri; Osnovna šola Mozirje, Šolska ulica 23, 3330 Mozirje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
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 javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: altus.con@siol.net, tel.
+386/1/421-90-40, faks +386/1/421-90-45.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 4. 2007.
Osnovna šola Mozirje
Št. 430-130/2007-2
Ob-10599/07
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:
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– 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 25/2007-ODP – nakup zaščitnih, delovnih oblačil in drugih sredstev za helikopterske posadke.
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 dokumenta
cije.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.20.00-7, 18.13.21.00-4, glavni besednjak, dodatni predmeti: 18.13.11.00-7,
18.44.41.10-7.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Letalski telovniki ter balistične
plošče
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.11.20.00-7; glavni besednjak, dodatni
predmeti: 18.13.21.00-4, 18.13.11.00-7.
3.) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne komisije.
Sklop št. 2
Naslov: Zaščitne čelade za člane posadk
helikopterjev
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.44.41.10-7.
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
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.
II.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:
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– spodaj navedena merila:
Merila

1. skupna vrednost ponudbe
(za posamezen sklop)
2. garancijski rok za blago
(za posamezen sklop)

Ponderiranje

80%
20%

V primeru, da bo več ponudnikov za posamezen sklop prejelo enako število točk,
se izbere ponudnik, ki nudi krajši dobavni
rok (upoštevajoč omejitve, ki jih navaja naročnik v točki I.5: ter prilogi 9 razpisne dokumentacije) za predmetni sklop.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 25/2007ODP.
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:
31. 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: 31. 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: 4. 6.
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:
6. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-50/2007-3
Ob-10601/07
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. +386/1/471-25-53, Jože Mokorel, e-pošta: javnanarocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
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II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: javnanarocila@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 9/2007-ODP – nakup pnevmatik za vozila in delovne stroje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Enota za oskrbo, oddelek za oskrbo z nadometnimi deli, vojašnica FRS, Leskovškova 7 Ljubljana - Moste.
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:
25.11.10.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Pnevmatike za osebna in kombinirana vozila
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.11.00-3.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 7 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik bo kupil 542 kosov pnevmatik.
Sklop št. 2
Naslov: Pnevmatike za terenska vozila
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.13.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 7 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik bo kupil 476 kosov pnevmatik.
Sklop št. 3
Naslov: Pnevmatike za tovorna – priklopna vozila in avtobuse
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.13.10-8, glavni besednjak, glavni
predmet: 25.11.13.20-1.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje naročila.

5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik bo kupil 288 kosov pnevmatik
Sklop št. 4
Naslov: Pnevmatike za bojna vozila
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.13.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 30 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik bo kupil 128 kosov pnevmatik
Sklop št. 5
Naslov: Pnevmatike za delovne stroje
1) Kratek opis: skladno z določili razpisne dokumentacije.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25.11.13.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z določili
razpisne dokumentacije.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: 60 dni od oddaje naročila.
5) Dodatne informacije o sklopih: naročnik bo kupil 70 kosov pnevmatik
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.
Ocenjena vrednost brez DDV: 270.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z določili razpisne
dokumentacije.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z določili razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
določili razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. ponudbena vrednost
2. dobavni rok (≥ 7 dni)
3. garancijski rok
(min. 12 do maks.
36 mesecev)

Ponderiranje

maks. 75 točk
maks. 15 točk
maks. 10 točk

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.
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IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: MORS 9/2007-ODP.
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:
7. 6. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
Razpisna dokumentacija je dostopna na
spletni strani MORS, rubrika javna naročila.
Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za
sodelovanje: 7. 6. 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: 8. 6.
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:
6. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-117/2007-2
Ob-10603/07
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_23/2007-ODP, nakup alpinistične 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 opisom v razpisni dokumentaciji.
II..1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
18.41.20.00-0.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: celotna
količina je razvidna iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek: 30. 4. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
Najnižja(-e) raven(-ni) standardov, ki se
lahko zahteva(-jo): skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS_23/2007
–ODP.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacijeali 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 Ministrstva za obrambo, 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.
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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: 31. 5.
2007 ob 10. uri; Ministrstvo za obrambo,
Direktorat za logistiko, Vojkova cesta 59,
Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10604/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Andrej Sobočan, tel. 01/47-58-246, epošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 50-336-344/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava živil po skupinah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1.
Naslov: banane, pomaranče
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.300 EUR.
Sklop št. 2.
Naslov: korenje, zelje in čebula
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.900 EUR.
Sklop št. 3.
Naslov: krompir
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.0.00-8.
3) Količina ali obseg:
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Ocenjeni stroški brez DDV: 9.000 EUR.
Sklop št. 4.
Naslov: solata – sezona od 1. maja do
31. oktobra
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.500 EUR.
Sklop št. 5.
Naslov: solata – sezona od 1. novembra
do 30. aprila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.100 EUR.
Sklop št. 6.
Naslov: kruh in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 20.000
EUR.
Sklop št. 7.
Naslov: sladice
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 13.000
EUR.
Sklop št. 8.
Naslov: testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.000 EUR
Sklop št. 9.
Naslov: instant omake, juhe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.700 EUR.
Sklop št. 10.
Naslov: čaji
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 3.500 EUR.
Sklop št. 11.
Naslov: paštete
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 1.500 EUR.
Sklop št. 12.
Naslov: špecerija
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 32.000
EUR.
Sklop št. 13.
Naslov: voda mineralna
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 2.800 EUR.
Sklop št. 14.
Naslov: voda navadna
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2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 19.000
EUR.
Sklop št. 15.
Naslov: voda mineralna Mg
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 9.000 EUR.
Sklop št. 16
Naslov: sokovi, sadne kaše
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.900 EUR.
Sklop št. 17
Naslov: konzervirana zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.000 EUR.
Sklop št. 18
Naslov: zamrznjena zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 5.200 EUR.
Sklop št. 19
Naslov: olje
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.00.00.00-8.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 6.200 EUR.
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:
Celotna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 155.600 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot
garancija za resnost ponudbe bianco menica z menično izjavo in plačilnim nalogom
v višini 10% ocenjenih vrednosti skupine ali
skupin, na katere se ponudnik prijavlja
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 45 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: 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: 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: 50-336-344/07.

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:
15. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR; negotovinsko na SI56
0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 13. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-10606/07
I.1.) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo,
Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Andrej Sobočan, tel. 01/47-58-246, epošta: andrej.sobocan@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 50-336-343/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sukcesivna dobava mesa in mleka po
skupinah.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Sklop št. 1.
Naslov: ribe in ribji izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.500 EUR.
Sklop št. 2.
Naslov: meso sveže
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 51.000
EUR.
Sklop št. 3.
Naslov: mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 11.000
EUR.
Sklop št. 4.
Naslov: perutnina
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 26.000
EUR.
Sklop št. 5.
Naslov: perutninski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.000 EUR.
Sklop št. 6.
Naslov: jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.11.90.00-5.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 4.000 EUR.
Sklop št. 7.
Naslov: mleko, jogurti – dnevna dostava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 22.000
EUR.
Sklop št. 8.
Naslov: mlečni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.51.10.00-3.
3) Količina ali obseg:
Ocenjeni stroški brez DDV: 21.000
EUR.
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:
Celotna ocenjena vrednost javnega naročila znaša 143.500 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2008.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: kot
garancija za resnost ponudbe bianco menica z menično izjavo in plačilnim nalogom
v višini 10% ocenjenih vrednosti skupine ali
skupin, na katere se ponudnik prijavlja.

III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok 45 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodinjskih 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: 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: 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: 50-336-343/07.
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:
15. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR; negotovinsko na SI56
0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 16. 5.
2007 ob 12. uri; Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Inštitut Republike Slovenije
za rehabilitacijo
Ob-10620/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Osnovna šola Fram, Fram 56, 2313 Fram,
Slovenija, tel. +386/2/630-01-60, v roke: Valerija Mojzer, faks +386/2/630-01-67.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana – OŠ Fram.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava živil in materiala za prehrano.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15000000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Meso in mesni izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15100000.
Sklop št. 2
Naslov: Perutninsko meso in izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15112000.
Sklop št. 3
Naslov: Jajca
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
01242000.
Sklop št. 4
Naslov: Zamrznjene 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: 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
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Naslov: Splošno prehrambeno blago
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15800000.
Sklop št. 14
Naslov: Diabetični in dietetični proizvodi
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– 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
(10 EUR + DDV) je potrebno nakazati pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun, št. 01298-6030676562.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu na št.
02/630-01-67 s pripisom točnega naslova
in davčne številke za razpošiljanje razpisne
dokumentacije po pošti.
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: 24 mesecev od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 9. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 4. 2007.
Osnovna šola Fram
Ob-10621/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Dobrova, Cesta
7. maja 20, 1356 Dobrova, Slovenija, tel.
+386/1/360-12-20, v roke: Vida Kreft, epošta: o-dobrova.lj@guest.arnes.si, faks
+386/1/360-12-30.
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: kurilno olje - OŠ Dobrova.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI10.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava lahkega kurilnega olja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23122000.
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II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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: znesek kotizacije(10 EUR + DDV) je potrebno nakazati pred
dvigom razpisne dokumentacije na transakcijski račun št. 01221-6030648907. Potrdilo
o plačilu pošljite po faksu 01/360-12-30 s
pripisom točnega naslova in davčne številke
za pošiljanje razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 30. 5.
2007 ob 8. uri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 4. 2007.
Osnovna šola Dobrova
Ob-10622/07
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, Rožna dolina, Cesta IX/6, p.p. 2962, 1000 Ljubljana, 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).
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: dobava pisarniškega materiala.
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:
dobava pisarniškega materiala (material
za tiskanje, papir, pisarniška galanterija
in pribor).
11.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30192100, 30192110, 30192111,
30192112, 30192113, 30192121, 30192122,

30192123, 30192124, 30192125, 30192130,
30192300, 30192700, 30192800.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Material za tiskanje
1) Kratek opis: material za tiskanje.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30192113, glavni besednjak, 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, glavni besednjak, 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, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 30192122, 30192123, 30192121,
30192125, 30192130, 30192800.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-09/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
8. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 11. uri, Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
p.p. 2962, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Ob-10623/07
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, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, 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).
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,
– socialno varstvo.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava čistil in higienskega materiala.
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:
dobava čistil in higienskega materiala.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24500000.
II.1.8) 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.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-10/07.
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:
9. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 11. uri, Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje
Ob-10625/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Dobrova, Cesta
7. maja 20, 1356 Dobrova, Slovenija, tel.
+386/1/360-12-20, v roke: Vida Kreft, epošta: o-dobrova.lj@guest.arnes.si, faks
+386/1/360-12-30.

Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prehrana - OŠ Dobrova.
II.1.29 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, 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 in pekovsko pecivo
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15810000.
Sklop št. 7
Naslov: Slaščičarski izdelki
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15812000.
Sklop št. 8
Naslov: Zamrznjeni izdelki iz testa
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15896000.
Sklop št. 9
Naslov: Juhe, omake, začimbe
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15890000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 15870000.
Sklop št. 10
Naslov: Mlevski izdelki in testenine
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15610000.
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Sklop št. 11
Naslov: Sveže in suho sadje ter zelenjava
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15300000.
Sklop št. 12
Naslov: Sadni sokovi in sirupi
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: Dietna živila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15882000.
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.
Cena: 10 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek (12 EUR z
DDV) je potrebno pred dvigom razpisne dokumentacije nakazati na transakcijski račun
št. 01221-6030648907.
Potrdilo o plačilu pošljite po faksu na št.
01/360-12-30 s pripisom točnega naslova in
davčne številke za pošiljanje razpisne dokumentacije po pošti.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 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: 30. 5.
2007 ob 8.30.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 4. 2007.
Osnovna šola Dobrova
Ob-10626/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Inštitut Republike Slovenije za rehabilitacijo, Linhartova 51, 1000 Ljubljana, Sovenija, v roke: Alojz Unetič, tel. 01/47-58-199,
e-pošta: alojz.unetic@mail.ir-rs.si, faks
01/43-72-070.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno do-kumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični naku-povalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– zdravje.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 50-336-342/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Linhartova 51, Ljubljana.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in motaža opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.19.20.00-2.
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: 450.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 11. 2007, zaključek 30. 11.
2007.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
Merila

1. cena
2. plačilni rok

Ponderiranje

97 točk
3 točke

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 50-336-342/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
16. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR, negotovinsko na SI56
0110 0603 0278 088 pri Banki Slovenije s
predložitvijo fotokopije potrdila o zavezancu
za DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 9. 2007.
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IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 12. uri, Linhartova 51, Ljubljana.
VI.l) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pri-tožbene postopke: Državna revizijska ko-misija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Inštitut Republike Slovenije za
rehabilitacijo
Št. 430-166/2007-2
Ob-10627/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-52-25,
+386/1/471-23-43,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, faks
+386/1/471-17-30, +386/1/431-90-35.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.mors.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/471-23-40, Marjetka Kordiš,
e-pošta:
javna_narocila@mors.si,
faks +386/1/431-90-35, internetni naslov:
http://www.mors.si/.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Ministrstvo za obrambo Republike
Slovenije, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
e-pošta: javna_narocila@mors.si, internetni
naslov: http://www.mors.si/.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– obramba.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: MORS 45/2007-ODP, nakup pomivalnih strojev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: FCO razne lokacije
naročnika v Republiki Sloveniji, razvidne iz
razpisne dokumentacije.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA: da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1.
Naslov: 1. sklop: pomivalni stroji tračni
– SV
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.60.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z navedbo
v razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
18. 4. 2008.

5) Dodatne informacije o sklopih: organiziran ogled lokacij, skladno z navedbo v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 2.
Naslov: 2. sklop: pomivalni stroji za kuhinjsko in termos posodo
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.60.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
18. 4. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: organiziran ogled lokacij, skladno z navedbo v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 3.
Naslov 3. sklop: pomivalni stroji za servirno posodo
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.60.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
18. 4. 2008.
5) Dodatne informacije o sklopih: organiziran ogled lokacij, skladno z navedbo v
razpisni dokumentaciji.
Sklop št. 4.
Naslov: 4. sklop: pomivalni stroj tračni
– SSZ
1) Kratek opis: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
29.24.60.00-5.
3) Količina ali obseg: skladno z opisom v
razpisni dokumentaciji.
4) Navedba različnih datumov trajanja
naročila ali začetka/zaključka: zaključek
30. 10. 2007.
5) Dodatne informacije o sklopih: organiziran ogled lokacije, skladno z navedbo v
razpisni dokumentaciji.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: obseg
je razviden iz razpisne dokumentacije.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z opisom v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z opisom v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
II.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost: skladno z
navedbami v razpisni dokumentaciji.
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III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. Vrednost ponudbe
2. Garancijski rok

Ponderiranje

90
10

Vse ostalo razvidno iz razpisne dokumentacije.
IV.3.2) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS 45/2007ODP za nakup pomivalnih strojev.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
IV:3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
31. 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: 31. 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: 1. 6.
2007 ob 9. uri, MORS, DLO, Vojkova cesta
59, Ljubljana.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 430-189/2007/4
Ob-10631/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za notranje zadeve, po pooblastilu organa
v sestavi: Ministrstva za notranje zadeve
– Policije, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti dodatne informacije: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
II) Naslov in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, Cankarjeva 4, 1501 Ljubljana, Slovenija, v roke: Veronika Bajrič, tel.
+386/1/428-40-54, e-pošta: jr.mnz@gov.si,
faks +386/1/428-57-91.
III) Naslov in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Republika Slovenija, Ministrstvo za
notranje zadeve, glavna pisarna, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glava(-o) področja(-e) dejavnosti:

– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.l.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javni razpis za dobavo Tetra ročnih
radijskih postaj, št. 430-189/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: MNZ, Policija, Vodovodna 93a, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega razpisa je dobava Tetra
ročnih radijskih postaj in izvedba šolanja
za predmetno opremo.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.34.42.30-7.
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 je dobava Tetra ročnih
radijskih postaj in izvedba šolanja za predmetno opremo. Naročilo se ne bo oddalo po
sklopih. Ponudniki morajo ponuditi predmet
javnega razpisa v celoti in se ne morejo
prijaviti za dobavo oziroma izvajanje posameznih delov predmetnega javnega razpisa.
Količina posameznega blaga – opreme je
podana v razpisni dokumentaciji.
Ocenjena vrednost brez DDV: 348.333
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
III.l.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku in izjava banke o
izdaji bančne garancije za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne odločbe,
ki to urejajo: rok plačila mora biti 30. dan od
dneva uradnega prejema računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
pravna skupina gospodarskih subjektov, ki
jim bo naročilo oddano: v primeru, da skupina ponudnikov predloži skupno ponudbo,
mora ta skupina ponudnikov v ponudbi predložiti izjavo o predložitvi pravnega akta o
skupni izvedbi naročila, v primeru, da bodo
izbrani na javnem razpisu. Pravni akt o skupni izvedbi naročila mora natančno opredeliti odgovornost posameznih ponudnikov
za izvedbo naročila. ne glede na to pa ponudniki odgovarjajo naročniku neomejeno
solidarno.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedena naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega
naročila:
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– da ni bil ponudnik niti njegov zakoniti
zastopnik, v kolikor gre za pravno osebo,
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu,
– da ponudnik izpolnjuje vse zakonske in
druge pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet javnega naročila,
– da je ponudnik zanesljiv, sposoben
upravljanja, ima izkušnje in ugled ter zaposlene, ki so sposobni izvesti pogodbo.
Pooblastilo ponudnika za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc.
Tuji ponudniki morajo poleg Izjave o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega javnega naročila predložiti
v ponudbi tudi naslednje dokumente:
– dokazilo, da ni bil ponudnik niti njegov
zakoniti zastopnik, v kolikor gre za pravno
osebo, pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem
zakoniku in navedena v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2,
– registracijo podjetja za dejavnost, katere predmet je razpis.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Poročilo pooblaščenega revizorja v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
Izjava ponudnika, da ima kot ponudnik
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:
Izjava ponudnika, da razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.
Tehnični opis ponujene opreme.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
III.3. 2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-189/2007.
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:
28. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 15 EUR.
Način plačila: pogoji in način plačila: s plačilnim nalogom, številka računa:
01100-6370171132, sklicna številka: 28
17116-2401002-43018907, za nakazila iz
tujine pa še naslednji podatki: Bank of Slovenia, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, IBAN
SI 56011006370171132, SWIFT CODE
BSLJSI2X. Od dneva objave do zadnjega
roka za oddajo ponudb je vsem zainteresiranim ponudnikom omogočen vpogled v
razpisno dokumentacijo ter njen dvig, in
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sicer vsak dan med 9. in 11. uro, razen
dni, ko državni organi ne delajo. Razpisna
dokumentacija je lahko na zahtevo poslana tudi po pošti. ponudniki, ki želijo prejeti
razpisno dokumentacijo, morajo predložiti:
pooblastilo za dvig razpisne dokumentacije
ali zahtevo za pošiljanje le-te po pošti, iz
katerih morajo biti razvidni osnovni podatki
o ponudniku in dokazilo o vplačilu 15,00
EUR, iz katerega mora biti jasno razviden
točen naziv in naslov plačnika, znesek in
datum plačila.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 15.
ure.
IV.3.6) Jezik, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotoviti veljavnost
ponudbe: 140 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 12. uri; Ministrstvo za notranje zadeve, Služba za javne razpise, Cankarjeva
4 (medetaža), Ljubljana, Slovenija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Prisotni predstavniki ponudnikov morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in
in /ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: opomba pod
točkama III.2.1) in III.2.2): Tuji ponudniki predložijo navedena tovrstna ustrezna dokazila
pristojnih institucij. Če se v državi, v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov, lahko ponudnik namesto pisnega dokazila predloži zapriseženo izjavo prič
ali svojo lastno zapriseženo izjavo. Izjava
mora biti podana pred pravosodnim ali upravnim organom, notarjem ali pristojnim organom poklicnih ali gospodarskih subjektov v
državi, v kateri ima ponudnik svoj sedež.
VI.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
internetni naslov: http://www.gov.si/dkom/,
faks +386/1/234-28-40.
VI.4.2) Vlaganje pritožb: po odločitvi o
dodelitvi naročila je rok za vložitev zahtevka
za revizijo deset dni od prejema sklepa o
oddaji naročila.
VI.4.2) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
notranje zadeve, Štefanova 2, 1501 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: jr.mnz@gov.si, tel.
+386/1/428-40-54, faks +386/1/428-57-91.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Ministrstvo za notranje zadeve,
po pooblastilu organa v sestavi:
Ministrstva za notranje zadeve – Policije
Ob-10646/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Farmadent d.o.o., Minarikova ulica 6, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Simona Kovačič, tel.
02/459-28-11, v roke: Simona Kovačič, epošta: simona.kovacic@mb-lekarne.si, faks
02/462-20-52.
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Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo: oskrba z zdravili in medicinskimi
pripomočki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: dobava zdravil in medicinskih pripomočkov po sklopih blaga.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Obvestilo vključuje: sklenitev okvirnega sporazuma.
II.1.4) Informacije o okvirnem sporazumu:
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
nabava zdravil, kemikalij in medicinskih
pripomočkov.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E037, E043, E059, glavni besednjak,
dodatni predmet(-i): 24490000 24493000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Zdravila
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
Sklop št. 2
Naslov: Zdravila brez recepta
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24490000.
Sklop št. 3
Naslov: Farmacevtske kemikalije
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24100000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M034.
Sklop št. 4
Naslov: Medicinski pripomočki za inkontinenco
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33140000, glavni predmet, dopolnilni besednjak: M047, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33141621.
Sklop št. 5
Naslov: Medicinski pripomočki za sladkorne bolnike
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33196000.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
11.2.1) Celotna količina ali obseg:
1. zdravila,
2. zdravila brez recepta,

co,

3. farmacevtske kemikalije,
4. medicinski pripomočki za inkontinen-

5. medicinski pripomočki za sladkorne
bolnike.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
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.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 ponudnik in njegov zakoniti zastopnik (kolikor gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06): 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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo predložiti dokazila, da niso
storili navedenih dejanj. Če država v kateri
ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih
dokumentov lahko ponudnik da zapriseženo
izjavo prič ali zapriseženo izjavo zakonitega
zastopnika ponudnika.
2. Da proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek,
katerega posledica ali namen je prenehanje ponudnikovega poslovanja, če poslovanje upravlja sodišče, da ni opustil poslovno
dejavnost 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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
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 iz področja
predmeta javnega naročila.
Dokazilo: izjava ponudnika.
4. Da izpolnjuje obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost in v zvezi
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s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež.
Dokazilo: izjava ponudnika.
5. Da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
6. Da ima ponudnik 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 ponudnika. Ponudniki, ki
nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, morajo
predložiti potrdilo. Če država v kateri ima
ponudnik svoj sedež, ne izdaja takšnih dokumentov, lahko da zapriseženo izjavo prič
ali zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika ponudnika.
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.
Dokazilo: izjava ponudnika.
8. Da ponudnik v zadnjih šestih mesecih
pred objavo javnega naročila ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Dokazilo: potrdilo poslovne banke, ki
vodi račun ponudnika, iz katerega izhaja, da
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
Če ima ponudnik odprtih več računov, mora
predložiti toliko potrdil kot ima računov.
9. Da nudi najmanj 30 dnevni plačilni
rok.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
10. Da ima ponudnik zadostne strokovne, kadrovske in tehnične kapacitete za dobavo blaga iz sklopa za katerega se prijavlja
in da je dostava fco skladišče naročnika
razloženo.
Dokazilo: izjava ponudnika.
11. Da ponudnik zagotavlja vse vrste blaga iz sklopa oziroma skupine za katero se
prijavlja.
Dokazilo: izjava ponudnika.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.

IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 11. uri.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; zakoniti zastopniki 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, epošta: dkom@gov.si.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
Navedite podatek o skrajnem(-ih)
roku(-ih) za vložitev pritožb: v skladu z določbami Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Farmadent d.o.o.
Ob-10649/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Gasilska zveza Celje, v roke: Vinko Sentočnik,
Dečkova cesta 36, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 041/763-144, faks 03/490-55-51, elektronska pošta: gz.celje@triera.net.
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: drugo.
II.1.2) Vrsta javnega naročila blaga: nakup.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
kompletana dobava tipziranega gasilskega vozila GVC 16/25 1+6 4X2.
II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Celje – PGD Trnovlje,
Trnoveljska cesta 84, 3000 Celje.
II.1.8.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34144212.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: 1 kos
gasilskega vozila GVC 16/25 1+6 4X2.
II.3) Trajanje javnega naročila ali rok za
zaključek: 6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: izjava ponudnika.
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: izjava ponudnika.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: izjava ponudnika.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: izjava
ponudnika.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: izpolnjen obrazec
referenc.
IV.1) Vrsta postopka: pospešeni ome
jeni.
IV.2) Merila za oddajo:
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B) Ekonomsko najugodnejša ponudba
glede na:
B2) merila, navedena v razpisni dokumentaciji.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 30. 4. 2007.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do 12.
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: 12 mesecev od navedenega
skrajnega roka za sprejemanje ponudb.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: pooblastilo naročnika.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 10. 4. 2007;
Celje.
VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.4) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija se lahko dvigne osebno na
naslovu GZ Celje, Dečkova 36 Celje po
predhodni telefonski najavi na številko:
041-763-144 Vinko Sentočnik.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2007.
Gasilska zveza Celje
Ob-10653/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka
Horvat, faks 02/449-23-79.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumenta-cijo (vključno z dokumentacijo za konku-renčni dialog in dinamični nakupovalni
sistem): 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: kolesa z motorjem in kolesa s pomožnim motorjem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., poslovne enote po Sloveniji.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava koles z motorjem in koles s pomožnim motorjem.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34420000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 34430000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Spora-zum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Sklop št. 1
Naslov: Kolesa z motorjem
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1) Kratek opis: dobava koles z motorjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet,
34420000.
3) Količina ali obseg: 402 kom.
Količina je okvirna in lahko odstopa.
Sklop št. 2
Naslov: Kolesa s pomožnim motorjem
1) Kratek opis: dobava koles s pomožnim
motorjem.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
34430000.
3) Količina ali obseg: 29 kom.
Količina je okvirna in lahko odstopa.
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:
– kolesa z motorjem: 402 kom,
– kolesa s pomožnim motorjem: 29
kom.
Količine so okvirne in lahko odstopajo.
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 v višini
12.500 €, izbrani ponudnik bo pred-ložil tudi
bančno garancijo za dobro izved-bo pogodbenih obveznosti v višini 5% pogodbene
vrednosti in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 5% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni.
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 potreb-ne
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.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih ni smel imeti
blokiranega svojega računa (pogoj se nanaša na vse TRR ponudnika).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava, iz katere je razvidna servisna
mreža pooblaščenih serviserjev,
– ponudnik mora biti pooblaščeni prodajalec za znamko dvokoles, ki jih ponuja,
– garancija: najmanj 12 mesecev,
– izobraževanje: ponudnik bo brezplačno organiziral izobraževanje skrbnikov voznih parkov glede pravilne in gospodarne
uporabe ponujenih dvokoles,
– ponudnik mora predložiti dokumentacijo za dvokolo,
– izjavo o zagotavljanju rezervnih delov,
– pred dobavo brezplačni prvi servis,
– nadomestno kolo z motorjem (10 dvokoles): samo za prvi sklop.
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IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

Ponderiranje

1. cena
2. servisna mreža v Sloveniji
3. garancijska doba
4. cena rednih servisnih pregledov
5. dobavni rok

75
10
5
5
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik : 33-2007/JNB.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacje:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumen-tacije:
20. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do
12. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Javno odpiranje ponudb: 22. 5. 2007 ob
11. uri.
Ponudbe morajo biti veljavne do 31. 7.
2007.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.

Gradnje
Št. 430-81/2007-6
Ob-10585/07
Popravek
V javnem razpisu za oddajo javnega naročila MORS-55/2007-ODP »Investicijsko
vzdrževalna dela na sanaciji linijskih razpok
vzletno pristajalne steze letališča Cerklje ob
Krki in manevrirne površine letalske baze
Brnik«, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
29 z dne 30. 3. 2007, Ob-8513/07, se spremenijo naslednje točke:
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 14. uri; Ministrstvo za obrambo,
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami;
Vojkova cesta 61, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom ponudnika.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-1/07

Ob-10695/07
Popravek
V Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3.
2007 je bil objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za »Izgradnjo aktivne in pasivne PHZ na območju Verdnikove ulice
na Jesenicah; AC A2 Karavanke–obrežje; odseka 0002 in 0602 Hrušica–Lipce«
(Ob-8835/07)«, kjer se doda točka IV.1.3)

Prejšnje objave v zvezi z istim javnim naročilom IV.1.3.2) Druge prejšnje objave:
96/06 z dne 15. 9. 2006 in spremeni naslednja točka, ki pravilno glasi:
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 6.900 EUR z veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji
Ob-10183/07
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: R1-235/0318 Petanjci Tišina: gradbena dela.
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:
R1-235/0318 Petanjci Tišina: gradbena
dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233120.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
R1-235/0318 Petanjci Tišina: gradbena
dela.
Ocenjena vrednost brez DDV: 650.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 5.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Ministrstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: ne.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10184/07
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 in izdelava objektov za
odvodnjavanje na 25 odsekih.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek 0259 cesta G2-105 Mačkovec–Novo
mesto (Krka), odsek 0263 cesta R2-106
Žlebič–Kočevje, odsek 0265 cesta G2-106
Livold–Fara.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
ureditev in izdelava objektov za odvodnjavanje na 25 odsekih.
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 in izdelava objektov za odvodnjavanje
na 25 odsekih.
Ocenjena vrednost brez DDV: 114.385,83
EUR.
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
75 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.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
27. 5. 2007 do 8. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 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:
4. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Št. 430-72/2007
Ob-10213/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Slovenj Gradec, Šolska ulica 5, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Evropska pisarna,
tel. 02/88-121-25, v roke: Natalija Knez, epošta: natalija.knez@slovenjgradec.si, faks
02/88-121-18.
Internetni
naslov
naročnika:
www.slovenjgradec.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Slovenj Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Mestna občina Slovenj Gradec.
Šifra NUTS SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Mestni občini Slovenj
Gradec.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v
Mestni občini Slovenj Gradec.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 10. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javnem naročanju in
Zakon o javno-zasebnem partnerstvu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravna ali fizična oseba,
registrirana kot operater elektronskih komunikacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; izdelava projekta v
skladu z Načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v MOSG.
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: operater elektronskih komunikacij.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila.
Merila

Ponderiranje

1. Najvišja cena na končnega
uporabnika
2. Delež komercialnega dela
omrežja na območjih brez
širokopasovne infrastrukture
3. Cena gradnje
nekomercialnega dela
omrežja

20
40
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-72/2007.
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:
18. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 18. 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: da; državna sredstva in sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Mestna občina Slovenj Gradec
Št. 56/07
Ob-10215/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Infra, izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Trg svobode 9, 8290 Sevnica,
Slovenija, tel. 07/816-38-00, e-pošta: tajnistvo@infra.si, faks 07/81-63-814.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba vodnogospodarskih ureditev
na akumulacijskem bazenu HE Blanca – 2.
razpisni sklop.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Blanca.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba vodnogospodarskih ureditev na
akumulacijskem bazenu HE Blanca, ki
obsegajo naslednja dela: urejanje izlivnih odsekov pritokov, črpališča, zavarovanje brežin Save, visokovodni nasip
Sevnica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45251120.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Ocenjena vrednost brez DDV: 7,000.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 1. 9. 2008.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% skupne neto ponudbene cene
2. Izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% skupne pogodbene cene;
3. Izjava banke, da bo v primeru, če bo
ponudnik izbran, izdala bančno garancijo za
odpravo napak v garancijskem roku, v višini
10% končne pogodbene cene;
4. Garancija za plačilo obveznosti do podizvajalcev in partnerjev (dve menici) v roku
10 dni po podpisu pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki niso bili pravnomočno obsojeni zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06): hudodelsko združevanje;
sprejemanje podkupnin pri volitvah (velja
za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje
podkupnine (za fizične osebe), dajanje podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje; goljufija, poslovna goljufija,
preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih interesov Evropske
skupnosti; pranje denarja. Za tovrstna dejanja niso bile obsojene tudi osebe pooblaščene za zastopanje. (Dokazilo: podpisana
izjava);
2. Proti ponudnikom kot gospodarskim
subjektom ni uveden ali začet postopek
prisilne poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek ali drug postopek, katerega posledica ali namen je prenehanje
poslovanja; da poslovanje ne upravlja sodišče, da niso opustili poslovno dejavnost
ali je v katerem koli podobnem položaju in
da ni bil proti njim uveden katerikoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladu s predpisi države, v kateri imajo
sedež. (Dokazilo: podpisana izjava);
3. Ponudniki niso bili s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi z poklicnim ravnanjem in da
niso storili velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila. (Dokazilo:
podpisana izjava);
4. Ponudniki izpolnjujejo obveznosti v
zvezi s plačili prispevkov za socialno varnost
in v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer imajo sedež.
(Dokazilo: podpisana izjava);
5. Ponudniki imajo veljavno registracijo
za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri so registrirali
dejavnost, so vpisani v register poklicev ali
trgovski register.
(Dokazilo: podpisana izjava);
6. Ponudniki imajo veljavno dovoljenje
pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je
za opravljanje take dejavnosti na podlagi
posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno, ali morajo biti člani posebne organizacije, da bi lahko v državi, v kateri imajo

svoj sedež, izvajali dela. (Dokazilo: podpisana izjava).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki so ekonomsko in finančno
sposobni (Dokazilo: letni računovodski izkazi – bilance stanja, izkazi poslovnega izida,
izkazi finančnega izida za leta 2003, 2004,
2005 in revizijsko poročilo za leta 2003,
2004 in 2005, v kolikor je ponudnik zavezan
k reviziji, če ponudnik ni zavezan k reviziji,
priloži ustrezno izjavo);
2. Ponudniki v zadnjih šestih mesecih
niso imeli blokiranih poslovnih računov in
nimajo dospelih neporavnanih obveznosti
(Dokazilo – obrazec BON -1, ki je aktualen
in izkazuje stanje tekočega ali preteklega
meseca).
3. Ponudniki so poravnali vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov (Dokazilo –
mnenje pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo, da ima ponudnik za razpisano javno
naročilo po svojih knjigovodskih podatkih
izkazano, daje do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred
dnevom oddaje ponudb, poravnal vse svoje
zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga,
podizvajalcev in kooperantov).
Il.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudniki so v zadnjih petih letih pravočasno in kvalitetno izvedli najmanj dva
gradbena projekta po naravi in zahtevnosti
primerljiva z razpisanimi deli.
Gradbeni projekt, ki je po naravi in zahtevnosti primerljiv razpisanim delom, pomeni izvedbo naslednjih del:
– izgradnja nasipov v znesku nad
400.000 EUR brez DDV za posamezni
objekt,
– zavarovanje rečnih brežin proti eroziji in
ureditev vodotokov v znesku nad 1,000.000
EUR brez DDV za posamezni objekt,
– geotehnična dela (injektiranje, jet grouting, ipd.) v znesku nad 500.000 EUR brez
DDV za posamezni objekt.
(Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije)
2. Ponudniki razpolagajo z izkušenim
strokovnim osebjem za izvedbo del, ki so
predmet tega razpisa (najmanj po dva strokovnjaka z zakonsko predpisanimi pogoji
za odgovornega vodjo del in odgovornega
vodjo posameznih del).
(Dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije)
3. Ponudniki razpolagajo s potrebno
opremo za izvedbo razpisanih del v zahtevanem obsegu in rokih izvedbe posameznih
sekcij del (dokazilo: obrazec iz razpisne dokumentacije).
4. Ponudniki imajo zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila skladno s 33. členom ZGO-1 UPB1
(Uradni list RS, št. 102/04, 14/05). (Dokazilo: fotokopija zavarovalne police).
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.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 300 EUR.
Pogoji in način plačila: dokumentacija se plača na transakcijski račun javnega podjetja INFRA d.o.o., odprt pri
NLB d.d., št. 02379-0254344403. Za nakupe iz tujine je potrebno izpolniti IBAN:
SI56023790254344403, SVVIFT CODE
LJBASI2X. Pri plačilu je potrebno pripisati »Plačilo razpisne dokumentacije – lllZJN/07«.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 5. 2007 do 12.
uer.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 5.
2007 ob 13. uri; Infra d.o.o., Trg svobode
9, Sevnica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje ponudb bo javno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Infra,
izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o.
Ob-10437/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Kranjska Gora, Kolodvorska
1b, 4280 Kranjska Gora, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Bojana Hlebanja, tel.
04/580-98-00, e-pošta: hlebanja@kranjskagora.si, faks 04/580-98-24.
Internetni
naslov
naročnika:
www.kranjska-gora.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: rušenje in gradnja nove telovadnice
pri osnovni šoli v Mojstrani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Mojstrana.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rušenje in gradnja nove telovadnice pri
osnovni šoli v Mojstrani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212222.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: rušenje in gradnja nove telovadnice pri osnovni
šoli v Mojstrani; rušitev objekta vel. 24 x 12
m + 8 x 14 m, gradnja novega objekta vel.
32,5 × 25 m.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 6. 2007, zaključek 20. 10.
2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali garancija zavarovalnice za resnost ponudbe v višini 3%
ponudbene vrednosti;
– izjava ponudnika, da bo dostavil naročniku garancijo za dobro izvedbo del v višini
10% pogodbene vrednosti;
– izjava ponudnika, da bo dostavil naročniku garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5% končne obračunane
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je 60. dan od prejema situacije. V letu 2007 se dela izvedejo
v višini zagotovljenih sredstev, ki znašajo
824.716 €. Preostanek del se bo izvedel
v letu 2008, oziroma takoj, ko bo naročnik
zagotovil manjkajoča sredstva.
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:
1. ponudnik ima veljavno registracijo za
opravljanje dejavnosti, ki je predmet javega
naročila;
2. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
3. ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem
podobnem postopku, niti zoper njega takšen
postopek ni uveden.
IIIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. čisti prihodek ponudnika (brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne ponudbene cene (brez DDV);
2. transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi, v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran;
3. ponudnik (partner pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora imeti zagotovljenega
odgovornega vodjo del, ki ima opravljen
strokovni izpit za vodenje odgovornih del;
2. ponudnik je v obdobju zadnjih pet let
pred objavo tega naročila, uspešno izvedel
najmanj pet istovrstnih poslov, kot je to na-
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ročilo, vrednost posameznega posla, brez
DDV pa je bila enaka ali višja od vrednosti
predmetnega naročila. Če ponudnik nastopa skupaj s partnerji in/ali s podizvajalci
velja enako za partnerje in/ali podizvajalce, in sicer za tisti del, ki ga prevzemajo v
ponudbi;
3. spisek vseh podizvajalcev, katerih vrednost del je višja od 3% celotne ponudbene
vrednosti;
4. ponudnik nudi 15 let garancije za strešno kritino, za ostala dela pa 5 let.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 48 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na transakcijski račun Občine Kranjska Gora, št.
01253-0100007684, pred dvigom razpisne
dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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: do 28. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 11.15, Občina Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pisnimi pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Kranjska Gora
Št. 410-21/2007-25
Ob-10438/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1/I, soba 103,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba gradbeno obrtniških del pri

obnovi stavbne lupine Resljeva 16 – ulične
fasade v okviru Ljubljana – moje mesto.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Resljeva 16.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi
stavbne lupine Resljeva 16 – ulične fasade v okviru Ljubljana – moje mesto.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.7) Naročilo je vključeno v Sporazum o
vladnih naročilih (GPA): ne.
II.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 50% iz proračuna MOL; 50%
lastniki objekta.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz 1. odstavka 4. člena ZJN-2 – izjavi
s pooblastilom.
2. Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika.
3. Proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazovati pozitivno
stanje v zadnjem trimesečju pred oddajo
ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TR: dokazila – za pravne
osebe (gospodarske družbe) BON 1/P; – za
samostojne podjetnike – BON 1/SP.
2. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja – izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili investitorjev,
2. seznam podpisani pogodb za obdobje
zadnjih 2 let,
3. tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
VI.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-50/07.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
12.45.
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: 28. 5.
2007 ob 14. uri, Mestna občina Ljubljana,
Dalmatinova 1/I, soba 103, Ljubljana.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-21/2007-22
Ob-10439/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1/I, soba 103,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade na objektu Štefanova
6, v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Štefanova 6, v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi fasade na objektu Štefanova 6 v
Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 33% iz proračuna MOL, 67%
lastniki objekta.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
- izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe (gospo, družbe) BON 1/P; za samostojne podjetnike - BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja - izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili,
– seznam pogodb za obdobje zadnjih
2 let,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-8/2007.
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:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
12.45.
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: 28. 5.
2007 ob 13.40, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-21/2007-23
Ob-10440/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1/I. soba 103,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava,
– regionalna ali lokalna agencija/urad.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki gaje določil naročnik: obnova fasade na objektu Štefanova
15, v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba gradnje, s katerimi koli sredstvi,
ki ustreza zahtevam naročnika.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Štefanova 15, Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi stavbne lupine Štefanova 15 – obnova fasade.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10%
pogodbene vrednosti;
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 25% iz proračuna MOL; 75%
lastniki objekta.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
– izjavi s pooblastilom;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
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III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TR: dokazila – za pravne
osebe (gosp. družbe) BON 1/P; za samostojne podjetnike – BON 1/sp;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja – izjava
ponudnika.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili;
– seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let;
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-50/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
12.45.
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: 28. 5.
2007 ob 13.20.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-21/2007-20
Ob-10441/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1/I, soba 103,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Cvetka Erzin, tel. 01/306-44-03,
e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks
01/306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade na objektu Štefanova
1, 3, 5 – Nebotičnik.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Štefanova 1, 3, 5, v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi fasade na objektu Štefanova 1, 3, 5
– Nebotičnik.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5.000
EUR;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 50% iz proračuna; 50% lastniki
objekta.
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 njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
– izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila: za pravne
osebe (gospodarske družbe) BON 1/P, za
samostojne podjetnike-BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja-izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili;
– seznam pogodb za obdobje zadnjih 2
let;
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
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: 430-8/2007.

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:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
12.45.
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: 28. 5.
2007 ob 14.40; Ljubljana, Dalmatinova 1, I.
nadstr., soba 103.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, odpiranje bo javno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 410-21/2007-21
Ob-10442/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba
za javna naročila, Dalmatinova 1/I, soba
103, Dalmatinova 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Cvetka
Erzin, tel. 01/306-44-03, e-pošta: cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 01/306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti
– javna uprava
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Prešernova 5 v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Prešernova 5 v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izvedba gradbeno obrtniških del pri obnovi
fasade in strehe na objektu Prešernova 5
v Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti;
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– bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v
višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 33% iz proračuna MOL; 67%
lastniki objekta.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
– izjavi s pooblastili;
2. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika;
3. proti ponudniku ne sme biti uvedene
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TRR; dokazila – za pravne
osebe (gospodarske družbe) BON 1/P; za
samostojne podjetnike- BON 1/SP;
2. ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja-izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi priporočili;
– seznam pogodb za obdobje zadnjih 2
let;
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
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:
25. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 12.45.
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: 28. 5.
2007 ob 14:20; Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-10533/07
I.1) Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Idrija, Me-

stni trg 1, 5280 Idrija, Slovenija, v roke:
Maja Petrovčič, tel. +386(0)5/37-34-509,
e-pošta: maja.petrovcic@idrija.si, faks
+386(0)5/37-34-531.
I) Naslov in kontaktna točka, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija,
kontaktna oseba: Maja Petrovčič, tel.
+386(0)5/37-34-509, faks +386(0)5/37-34-531,
e-pošta: maja.petrovcic@idrija.si.
II) Naslov in kontaktna točka, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Občina Idrija, Mestni trg 1,
Idrija, kontaktna oseba: Maja Petrovčič, tel.
+386(0)5/37-34-509, faks +386(0)5/37-34-531,
e-pošta: maja.petrovcic@idrija.si.
III) Naslov in kontaktna točka, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Občina Idrija, Mestni trg 1, Idrija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
– javna uprava.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: prizidava in rekonstrukcija Osnovne
šole Črni Vrh.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Črni
Vrh.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
delna rušitev obstoječega objekta, izgradnja prizidka in rekonstrukcija obstoječega objekta, zunanja ureditev, dobava
in vgradnja opreme.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: dela
zajemajo rušitvena, gradbena, obrtniška,
elektroinstalacijska,
strojnoinstalacijska
dela, zunanjo ureditev, nabavo in vgradnjo
opreme.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– Bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 15.000 EUR. Bančna garancija za
resnost ponudbe mora veljati še najmanj 90
dni od dneva odpiranja ponudb.
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti.
– Izjava ponudnika o predložitvi bančne
garancije za odpravo napak v garancijskem
roku, v višini 10% vrednosti izvedenih del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: predvideno financiranje
2007–2008.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: v primeru, da skupina
ponudnikov predloži skupno ponudbo, morajo podpisati in priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, v katerem
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bodo opredeljene naloge in odgovornosti
posameznega subjekta za izvedbo naročila
(podrobno definirano v razpisni dokumentaciji).
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik,
kolikor gre za pravno osebo ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so
opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99,
40/04, 37/05 in 17/06).
Dokazila: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 (za ponudnika),
in
pisna izjava zakonitega zastopnika (fizične osebe), dana pod kazensko in materialno
odgovornostjo kot izjava pod prisego, da
zakoniti zastopnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka
42. člena ZJN-2 (za posamezne zakonite
zastopnike)
in
pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za ponudnika in zakonite
zastopnike).
2. Proti ponudniku ni uveden ali začet
postopek prisilne poravnave, stečajni ali
likvidacijski postopek, drug postopek katerega posledica ali namen je prenehanje
ponudnikovega poslovanja; poslovanje ponudnika ne sme voditi izredna uprava.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da proti ponudniku
ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek, drug
postopek katerega posledica ali namen je
prenehanje ponudnikovega poslovanja ter
da poslovanje ponudnika ne vodi izredna
uprava.
3. Ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo
v katerikoli državi obsojen za prestopek v
zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem in
ni storil nobene velike strokovne napake iz
področja predmeta javnega naročanja, ki bi
mu bila dokazana s sredstvi, ki jih naročnik
lahko utemelji.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil
s pravnomočno sodbo v katerikoli državi
obsojen za prestopek v zvezi z njegovim
poklicnim ravnanjem in ni storil nobene velike strokovne napake iz področja predmeta
javnega naročanja, ki bi mu bila dokazana s
sredstvi, ki jih naročnik lahko utemelji.
4. Ponudnik ima poravnane davke, prispevke za socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima svoj
sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ima ponudnik
poravnane davke, prispevke za socialno
varnost v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima svoj sedež, ali določbami
države naročnika in soglasje, da lahko naročnik pridobi podatke o tem pri pristojnem
davčnem uradu.
5. Ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih informacij, zahtevanih
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v skladu z določbami 41. do 49. člena ZJN-2
ali namerno teh informacij ni zagotovil.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da ponudnik ni namerno podal zavajajoče razlage pri dajanjih
informacij, zahtevanih v skladu z določbami
41. do 49. člena ZJN-2 ali namerno teh informacij ni zagotovil.
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo
kot izjava pod prisego, da je ponudnik registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, pri organu države, v kateri ima sedež.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Povprečni letni poslovni prihodek ponudnika v obdobju zadnjih treh let (2004,
2005, 2006) je znašal najmanj 1,500.000
EUR; transakcijski računi ponudnika oziroma nobenega izmed partnerjev pri skupni
ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo tega naročila niso bili blokirani.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo,
o poslovnih prihodkih v zadnjih treh letih.
2. Ponudnik ima v predhodnih postopkih
javnega naročanja poravnane vse zapadle
obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Dokazilo: pisna izjava ponudnika, dana
pod kazensko in materialno odgovornostjo o
poravnanih zapadlih obveznostih do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik je v letih 2002, 2003, 2004,
2005 in 2006 različnim naročnikom kvalitetno in pravočasno opravil skupaj za najmanj
3,000.000 EUR gradenj istovrstnih objektov
kot v razpisu. Naročnik bo kot istovrsten
objekt razpisanemu upošteval objekte, navedene v Uredbi o uvedbi in uporabi enotne
klasifikacije vrst objektov in določitvi objektov državnega pomena; Priloga 1, točka 1:
Stavbe (Ur. l. RS, št. 33/03 in 78/05).
Dokazilo: seznam referenčnih gradenj v
zadnjih 5 letih skupaj s potrdili o pravočasno
in kvalitetno opravljenih delih.
2. Ponudnikovo vodilno tehnično osebje,
to je odgovorni vodja del in vodja gradbišča,
ki bo vključeno v izvedbo naročila, morajo
zadostiti naslednjim minimalnim pogojem:
vodja gradbišča mora imeti najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju gradenj istovrstnih objektov kot v razpisu, odgovorni vodja
del pa mora zadostiti pogojem iz 77. člena
ZGO-1 oziroma v primeru tuje fizične osebe
zadostiti pogojem iz 78. člena ZGO-1.
Dokazilo: podatki o vodilnem tehničnem osebju za vsako od zahtevanih funkcij
tehničnega osebja posebej na priloženem
obrazcu. V primeru tuje fizične osebe je
potrebno priložiti potrdilo, ki dokazuje izpolnjevanje pogojev iz 78. člena ZGO-1.
Naročnik bo kot istovrsten objekt razpisanemu upošteval objekte, navedene v Uredbi
o uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst
objektov in določitvi objektov državnega pomena; Priloga 1, točka 1: Stavbe (Ur. l. RS,
št. 33/03 in 78/05).
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
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IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: 35100-7/2004
JN2/07.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali dostop do dokumentacije:
17. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 50 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je mogoče pridobiti po predložitvi
dokazila o plačilu Občini Idrija, Mestni trg 1,
5280 Idrija, na transakcijski račun Občine
Idrija št. 01236-0100014725.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 17. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jezik, v katerem morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 11. uri, Občina Idrija, Mestni trg
1, Idrija.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom.
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
za revizijo postopkov oddaje javnih naročil,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.sigov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Idrija
Št. 410-21/2007-24
Ob-10534/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Služba za
javna naročila, Dalmatinova 1/I, soba 103,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Cvetka Erzin, tel. 306-44-03, e-pošta:
cvetka.erzin@ljubljana.si, faks 306-44-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: obnova fasade in strehe na objektu
Kumanovska 3, Ljubljana.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Kumanovska 3, Ljubljana.

Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo za izbiro izvajalca obnove
fasade in strehe na objektu Kumanovska
3, v Ljubljani.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45212350.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za
dobro izvedbo posla v višini 10% pogodbene vrednosti; bančna garancija za odpravo
napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 50% iz proračuna MOL; 50%
lastniki objekta.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 4. člena ZJN-2
Izjavi s pooblastilom.
2. Ponudnik mora biti registrirana za dejavnost, ki je predmet JN – izjava ponudnika.
3. Proti ponudniku ne sme biti uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave – izjava ponudnika.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik mora izkazovati pozitivno
poslovanje v zadnjem trimesečju pred oddajo ponudbe in da ni imel v preteklih šestih
mesecih blokiran TR: dokazila – za pravne
osebe (gospodarske družbe) BON 1/P; – za
samostojne podjetnike-BON 1/SP.
2. Ponudnik mora imeti plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja-izjava
ponudnika.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– referenčna lista razpisanih del s priloženimi pisnimi priporočili,
– seznam podpisanih pogodb za obdobje zadnjih 2 let,
– tabela kadrov, ki bodo dela vodili.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-50/07.
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:
25. 5. 2007.
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Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
12.45.
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: 28. 5.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana,
Dalmatinova 1/I, soba 103, Ljubljana.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Mestna občina Ljubljana
Št. 97/07
Ob-10536/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot
Sv. Antona 49, 5280 Idrija, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49, 5280 Idrija,
tel. 05/37-34-417, v roke: tajništvo direktorice, e-pošta: psihiatrija@pb-idrija.si, faks
05/37-71-644.
Internetni naslov naročnika: www.pb-idrija.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: sanacija strešne konstrukcije in
kritine na objektu “D”.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot Sv. Antona 49,
5280 Idrija.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
sanacija strešne konstrukcije in kritine
na objektu “D”.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45261210.
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: 300.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 7. 2007, zaključek 15. 9. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:

Št.

– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 30.000 EUR;
– bančna garancija za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe (brez DDV);
– bančna garancija za odpravo napak
v garancijski dobi v višin 10% od vrednosti
pogodbe (brez DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 60 dni po mesečnih
obračunih in na podlagi dokončne situacije
po opravljeni pisni primopredaji.
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: 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: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. reference izvajalca

Ponderiranje

90
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 02-94/2-2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo na podračun enotnega zakladniškega računa
št.: 01100-6030276924 pri Banki Slovenije
– DDV je vključen v ceno dokumentacije.
Razpisna dokumentacija mora biti prevzeta osebno z dokazilom plačila in pooblastilom gospodarskega subjekta za dvig
razpisne dokumentacije na naslovu: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija – Tajništvo direktorice.
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: do 30. 9. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 13. uri; Psihiatrična bolnišnica Idrija, pritličje stavbe S – soba Seminar.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
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VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom.@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb:
V vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če ni drugače določeno.
10 dni od dneva prejema odločitve o dodelitvi javnega naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Psihiatrična bolnišnica Idrija, Pot sv. Antona 49,
5280 Idrija, Slovenija, e-pošta: psihiatrija@
pb-idrija.si, tel. 00386(0)5/37-34-417, faks
00386(0)5/37-71-644, internetni naslov:
www.pb-idrija.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Psihiatrična bolnišnica Idrija
Ob-10582/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Komen, Komen 86, 6223
Komen, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Komen, tel. 05/731-04-50, v roke:
Erik Modic, e-pošta: erik.modic@komen.si,
faks 05/731-04-60.
Internetni naslov naročnika: www.
komen.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 gaje določil naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Komen.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Komen.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
javni razpis za izbiro izvajalca gradnje,
upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v Občini Komen v skladu z
načrtom razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Komen.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
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II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Komen.
II.2.2) Opcije: ne.
11.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 18 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe. Izjava
banke, da bo izdala ustrezno število garancij
za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Ur. I. RS, št. 127/06), Zakon o
javnem naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: registriran kot operater
elektronskih komunikacij v skladu z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: da; 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: operaterji elektronskih komunikacij v skladu z
razpisno dokumentacijo.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno
dokumentacijo.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih sub
jektov: 3.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogom:
uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 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 sku-
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pnosti: da; operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2 Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Komen
Ob-10602/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17, 1262 Dol pri Ljubljani, Slovenija, tel.
+386/1/564-70- 67, v roke: Gregor Pečan,
faks +386/1/564-73-07.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/421-90-40, v roke:
Vesna Paljk, e-pošta: altus.con@siol.net,
faks +386/1/421-90-45.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks:
+386/1/421-90-45.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/421-90-40, v roke: Alenka Grabeljšek, e-pošta: altus.con@siol.net, faks
+386/1/421-90-45.
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: prezidava in rekonstrukcija Osnovne
šole Dol pri Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje:
Osnovna šola Dol pri Ljubljani, Videm 17,
1262 Dol pri Ljubljani.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prezidava in rekonstrukcija OŠ Dol pri
Ljubljani se nanaša na prezidavo šolske
kuhinje, prezidavo garderob in komunikacijskega jedra in rekonstrukcijo mansarde za potrebe učilic.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214210.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na : ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: prezidava in rekonstrukcija OŠ Dol pri Ljubljani se nanaša na prezidavo šolske kuhinje,
prezidavo garderob in komunikacijskega
jedra in rekonstrukcijo mansarde za potre-

be učilnic. Dela obsegajo gradbena dela
(zemeljska dela, betonska dela, zidarska
dela, tesarska dela, kanalizacija in zunanja
ureditev), obrtniška dela (tesarska, krovsko
kleparska dela, okna in vrata, mizarska dela,
ključavničarska dela, keramičarska dela, tlakarska dela, montažna in slikopleskarska
dela), strojne instalacije in strojno opremo
(ogrevanje, vodovod, prezračevanje, plinska
napeljava), električne instalacije in tehnološko opremo kuhinje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 881.337
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 8. 6. 2007, zaključek 28. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
88.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok najmanj 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: pogodba ali dogovor 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
je predmet javnega naročila. 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 bili uvedeni.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni prihodek ponudnika v obdobju
zadnjih treh poslovnih let znaša najmanj v
višini ocenjene vrednosti naročila;
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega javnega naročila ni bil blokiran;
Ponudnik, tudi partner v skupini pri skupni ponudbi) ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev
in kooperantov;
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Tehnične zmogljivosti: oprema, orodje,
naprave, stroji (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
Kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji)
Reference (obvezne so reference iz področja gradenj in opreme šolskih objektov –
pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji),
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– drugi pogoji (navedeni v razpisni dokumentaciji);
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila

1. cena
2. rok izvedbe
3. reference
4. plačilni rok

Ponderiranje

70
10
10
10

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 01/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
9. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Ceno: 55 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun ALTUS Consulting d.o.o., pri NLB d.d.
številka 02083-0053787157, sklic na številko 01-2007, po modelu 00, pred prevzemom
razpisne dokumentacije.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 10. 5. 2007 do 13.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 10. uri; OŠ Dol pri Ljubljani, Videm
17, 1262 Dol pri Ljubljani.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; člani komisije, predstavniki ponudnikov, ostali.
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, epošta: dkom@gov.si, tel. +386/1/234-28-00,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skrajni rok 10
dni po prejemu obvestila o oddaji naročila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 4. 2007.
Osnovna šola Dol pri Ljubljani
Št. 1/07-25
Ob-10605/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija, tel.
03/543-45-20, v roke: Nada Martinčič, e-pošta: infos@zd-celje.si, faks 03/543-45-01.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000
Celje, Slovenija, tel. 03/543-42-82, v roke:
Jožica Novak, e-pošta: jozica.novak@zdcelje.si, faks 03/543-45-01.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno

dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): JZ Zdravstveni dom Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, Slovenija,
tel. 03/543-42-82, v roke: Jožica Novak,
e-pošta: jozica.novak@zd-celje.si, faks
03/543-45-01.
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: adaptacija šolskega dispanzerja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
Šifra NUTS: SI004.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
adaptacija šolskega dispanzerja v JZ
Zdravstvenem domu Celje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45215100, glavni predmet, dopolnilni besednjak: E027.
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:
začetek 15. 6. 2007, zaključek 15. 8. 2007.
II.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– originalna garancija banke oziroma
druge finančne institucije (npr. zavarovalnice) za resnost ponudbe v višini 10% pogodbenih obveznosti;
– originalna izjava banke oziroma druge
finančne institucije, da bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za dobro
izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10%
pogodbene vrednosti;
– originalna izjava banke oziroma druge
finančne institucije (npr. zavarovalnice), da
bo ponudnik brez zadržkov dobil brezpogojno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 10% pogodbenih
obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izvajalec bo izvršena dela obračunaval z mesečnimi situacijami; plačilni
rok za izvedena dela je najmanj 45 dni od
uradnega prejetja in potrditve izstavljenih
mesečnih situacij.
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 mora biti registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega
naročila;
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– ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva dejanja iz prvega odstavka 42. člena
ZJN-2;
– ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, z njegovimi posli
iz drugih razlogov ne upravlja sodišče, ni
opustil poslovno dejavnost ali ni v kateremkoli podobnem položaju;
– ponudnik je izpolnil vse obveznosti v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določbami, kjer ima sedež ali določbami države naročnika;
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji;
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik (oziroma noben izmed partnerjev pri skupni ponudbi) nima neporavnanih obveznosti v zadnjih 6 mesecih pred
oddajo ponudbe;
– ponudnik oziroma noben izmed pogodbenih partnerjev pri skupni ponudbi v
zadnjih 6 mesecih ni imel blokiranih transakcijskih računov;
– ponudnik (oziroma partner-ji pri skupni
ponudbi) ima pravočasno in v celoti plačane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev,
dobaviteljev in kooperantov v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– ponudnik se zavezuje odstopiti svoje
terjatve do naročnika v korist dobaviteljev,
podizvajalcev in kooperantov;
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji;
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazati, da je v zadnjih
5 letih pred oddajo ponudbe dobro izvedel
vsaj tri istovrstne gradnje, primerljive po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del;
– ponudnik mora predložiti seznam ključnega tehničnega osebja ter seznam odgovornih za vodenje projekta;
– ponudnik mora predložiti seznam podizvajalcev, osnovne podatke o podizvajalcih;
– ponudnik mora predložiti pisno izjavo o
plačilnih pogojih;
– ponudnik mora predložiti terminski plan
izvedbe del;
Dokazila o izpolnjevanju pogojev bodo
definirana v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: 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: 1-JN/07-25.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 12.
ure.
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 13. uri; JZ ZD Celje, Gregorčičeva
5, 3000 Celje, sejna soba, trakt B, I. nadstropje.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, predstavniki oziroma pooblaščeni predstavniki ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov http://www.gov.si/dkom/.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
7. 4. 2007.
JZ Zdravstveni dom Celje
Št. 6/2007
Ob-10607/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Šentjernej, Trubarjeva cesta 5, 8310 Šentjernej, Slovenija, tel.
07/393-35-64, v roke: Jakše Milan, e-pošta:
milan.j@sentjernej.si, faks 07/393-35-77.
Internetni
naslov
naročnika:
www.sentjernej.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Praetor d.o.o., Aljaževa 7, 1000
Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
www.praetor.si, tel. 00386(0)5/90-75-600, v
roke: Boštjan Ferk, Julija Vodlan, e-pošta:
info@praetor.si, faks 00386(0)5/90-75-609.
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:
– javna uprava,
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: javno naročilo z oznako: 1/07.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šentjernej.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja centralne čistilne naprave v
Šentjerneju – 1. faza.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45252100.
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.
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II.2.2) Opcije: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe v višini 5.000 EUR.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od pogodbene vrednosti.
Bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v
višini 10% od pogodbene vrednosti.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: partnerska pogodba (v primeru skupnega nastopanja).
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2;
Dokazilo: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
ponudnik s podpisom ponudbe podal lastno
izjavo, da ponudnik (in vsak njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo),
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od zgoraj naštetih fizičnih
oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za
pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega pogoja.
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;
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;
3. Povprečni letni prihodek ponudnika v
obdobju zadnjih treh let (2004, 2005, 2006)
znaša najmanj v višini trikratne vrednosti
njegove ponudbe;
Dokazilo: razvidno iz obrazca Prijava
(A-4);
4. Transakcijski račun ponudnika v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudb
ni bil blokiran;
Dokazilo: izpiski vseh bank, pri katerih
ima ponudnik odprt poslovni račun.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
5. Ponudnik razpolaga z vsemi potrebnimi tehničnimi in kadrovskimi kapacitetami
za izvedbo predmetnega javnega naročila v
predvidenem roku;
Dokazilo: ponudnik to potrdi s predložitvijo in podpisom ponudbe;
6. Kadrovski pogoj: ponudnik ima redno
zaposlenega odgovornega vodjo del;
Dokazilo: razvidno iz obrazca Kapacitete
(A-11);
7. Ponudnik ima redno zaposlena vsaj
dva delavca z aktivnim znanjem slovenščine, ki bosta sodelovala pri izvedbi javnega
naročila;

Dokazilo: razvidno iz obrazca Kapacitete
(A-11);
8. Reference: ponudnik je v zadnjih petih letih izvedel vsaj 3 podobne objekte. Kot
podobni objekt se štejejo čistilne naprave
kapacitete 8.000 EE ali več, ki so bile zgrajene na območju Slovenije ali EU;
Dokazilo: referenčna potrdila (potrjeno s
strani naročnikov).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
Kandidati so že izbrani: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 1/07.
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:
26. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 4. 2007 do 12.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: da.
Predvideni časovni razpored za objavo
poznejših obvestil: 120 dni.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije: razpisna dokumentacija je brezplačno na voljo na spletni strani www.praetor.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Šentjernej
Št. 209/2-2007
Ob-10612/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Ortopedska bolnišnica Valdoltra, Jadranska c. 31, 6280 Ankaran, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Ortopedska bolnišnica
Valdoltra, tel. 05/669-62-18, v roke: Alenka
Vodopivec, e-pošta: alenka.vodopivec@obvaldoltra.si, faks 05/652-67-01.
Internetni naslov naročnika: www.ob-valdoltra.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:
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– oseba javnega prava,
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: preureditev prostorov intenzivne
nege in operacijskega bloka.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ortopedska bolnišnica Valdoltra.
Šifra NUTS: SI00C.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena in obrtniška dela, elektroinštalacijska dela, strojnoinštalacijska dela.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45215100, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45215141, 45215142.
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: 220
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 30. 7. 2007, zaključek 20. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 11.000 EUR (z DDV),
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijskem roku v višini 10% pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30-dnevni plačilni rok.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: v primeru skupne ponudbe
pravni akt (sporazum ali pogodba) o skupni
izvedbi naročila v primeru, da bodo izbrani
na javnem razpisu.
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 vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– ponudnik ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja,
– ponudnik ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega naročila, če je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje potrebno,
ali mora biti član organizacije, da bi lahko
v državi, v kateri ima svoj sedež opravljal
storitev.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred
objavo javnega naročila ni imel blokiranega
transakcijskega računa,
– poročilo pooblaščenega revizorja v
skladu z Odredbo o finančnem poslovanju

proračunskih uporabnikov (Ur. I. RS, št.
71/99, 78/99 in 64/01).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– ponudnik mora izkazati najmanj dve
kvalitetno in pravočasno opravljeni gradbeni
deli, zaključeni v zadnjih petih letih pred oddajo ponudbe, v posamični vrednosti posla
nad 60.000 EUR z DDV,
– ponudnik mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, kije predmet javnega
naročila (GOI dela) skladno s 33. členom
ZGO-1 (Ur. l. RS, št. 102/04 in 14/05),
– ponudnik mora imeti zaposleno najmanj eno osebo ustrezne izobrazbe, ki izpolnjuje zakonske pogoje za odgovornega
vodjo del za zahtevane objekte.
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:
18. 5. 2007 do 10. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 30. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 11. uri; Ortopedska bolnišnica Valdoltra, sejna soba na upravi.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Osebe prisotne na odpiranju ponudb
lahko dajejo izjave, če se izkažejo s pooblastili.
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.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Ortopedska bolnišnica Valdoltra
Št. 48/07
Ob-10630/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Brezovica, Tržaška cesta 390,
Brezovica, 1351 Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Boštjan Koprivec, Peter Peršin, tel.
+386(0)1/360-17-74, v roke: Boštjan Koprivec, Peter Peršin, e-pošta: info@brezovica.si,
faks +386(0)1/360-17-71.
Internetni naslov naročnika: www.
brezovica.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
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Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– drugo: lokalna samouprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: rekonstrukcija in gradnja prizidka
k OŠ Brezovica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Slovenija, Brezovica pri Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija in gradnja prizidka k OŠ
Brezovica.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45214210.
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 in gradnja prizidka k OŠ Brezovica
(gradbena dela, strojno-instalacijska dela,
elektro-instalacijska dela, zaključna gradbena dela – obrtniška dela).
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 15. 8. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Ponudnik mora ponudbi predložiti:
– originalno bančno garancijo za resnost
ponudbe v višini 10% ponudbene vrednost
(brez DDV);
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku 10
dni po podpisu pogodbe, naročniku predložil
bančno garancijo za dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV);
– izjavo, da bo v primeru izbora v roku
10 dni po zaključku del, naročniku predložil
bančno garancijo za odpravo napak v garancijski dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: naročnik bo ponudniku za izvedena dela plačal v roku 60 dni od prejema
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pravni akt v pisni obliki o
skupni izvedbi naročila, na podlagi katerega skupni ponudniki neomejeno solidarno
odgovarjajo za obveznosti iz prejetega naročila. Akt mora vsebovati tudi natančno opredelitev zadolžitev posameznih izvajalcev za
izvedbo naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora pričeti z rekonstrukcijo in
izgradnjo prizidka k OŠ Brezovica takoj po
sklenitvi pogodbe. Ponudnik mora dela, ki
se nanašajo na rekonstrukcijo in izgradnjo
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prizidka kuhinje in jedilnice dokončati najkasneje do 15. avgusta 2007, ostala dela
pa do 31. 8. 2007.
Ponudnik mora nuditi garancijo za izvedena dela, in sicer 10 let od izročitve in predaje objekta za njegovo solidnost in 2 leti od
izročitve in predaje objekta za ostale stvari
(vgrajene industrijske izdelke).
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:
– pod kazensko in materialno odgovornostjo podati izjavo, da ponudnik in njegov
zakoniti zastopnik nista pravnomočno obsojena zaradi kaznivih dejanj opredeljenih v
42. členu ZJN-2;
– podati izjavo, da je registriran pri pristojnem organu in ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti v kolikor se tako dovoljenje zahteva po posebnem zakonu;
– podati izjavo, da ni v postopku prisilne
poravnave, stečaja ali likvidacije oziroma
da zoper njega ni bil začet takšen postopek
in da z njegovimi posli iz drugih razlogov
ne upravlja sodišče, da ni opustil poslovne dejavnosti ali je v kakšnem podobnem
položaju;
– podati izjavo, da ima poravnane vse
davke in prispevke, ki so predpisani z veljavno zakonodajo;
– podati izjavo, da ni storil strokovne
napake iz področja predmeta javnega naročila;
– podati izjavo, da so vsi podatki v ponudbi resnični;
– podati izjavo, da bo predmet javnega
naročila izvedel v skladu z drugim delom
razpisne dokumentacije in da bo pri izvedbi
spoštoval standarde, ki so navedeni vtem
delu;
– podati izjavo, da ima poravnane vse
obveznosti do podizvajalcev iz predhodnih
postopkov javnega naročanja;
– podati izjavo o fiksnosti cen opredeljenih v ponudbi
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v zadnjih dveh letih pred oddajo ponudbe njegov letni promet presegel
dvakratnik ponujene vrednosti za izvedbo
javnega naročila;
– da njegov transakcijski račun v zadnjih
6 mesecih pred oddajo ponudbe ni bil blokiran (velja za vse transakcijske račune ponudnika).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora dokazati:
– da je v zadnjih 5 letih pred oddajo ponudbe izvedel najmanj 3 istovrstne gradnje,
primerljive po vrednosti, zahtevnosti in obsegu del;
– da razpolaga z ustreznim strokovnim
osebjem za izvedbo predmeta javnega naročila (najmanj 2 delavca z univerzitetno
izobrazbo in tremi leti delovnih izkušenj).
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 01/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
24. 5. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80 EUR.
Pogoji in način plačila: na transakcijski
račun Občine Brezovica, št. SI56 0120 8010
0000 771, sklic 00 0107, pred dvigom razpisne dokumentacije. Ob prevzemu razpisne
dokumentacije je potrebno predložiti dokazilo o plačilu.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 9.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 10. uri, Poslovna stavba Občine
Brezovica, Tržaška c. 390, Brezovica.
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.3) Dodatne informacije: ponudniki lahko razpisno dokumentacijo prevzamejo od
16. 4. 2007 dalje v Poslovni stavbi Občine
Brezovica, Tržaška cesta 390, 1351 Brezovica vsak delovni dan med 8. in 15. uro, ob
petkih do 13. ure, do vključno 24. 5. 2007
do 11. ure.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(0)1/23-42-800,
faks +386(0)1/23-42-840, internetni naslov:
www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Brezovica
Ob-10645/07
I.1) Uradno ime in naslov naročnika: Komunala Kranj, javno podjetje,
d.o.o., v roke: Joži Raspor, Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, Slovenija, tel.
04/281-13-00, faks 04/281-13-01, elektronska pošta: jpk@komunala-kranj.si, internetni naslov: www.komunala-kranj.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.1.1) Vrsta javnega naročila gradnje:
izvedba, s kakršnimi koli načini gradnje, ki
ustrezajo zahtevam, določenim s strani naročnika.
II.1.4) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.1.5) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: javno naročilo št. 1/2007.
II.1.6) Opis/predmet javnega naročila:
gradnja kanalizacije, obnova vodovodnega omrežja in cest na območju Struževo
v Kranju.

II.1.7) Lokacija ali mesto gradnje, kraj
dobave ali izvedbe: Kranj.
II.1.9) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.10) Ali se bodo variante sprejemale: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradnja
kanalizacije za komunalne odpadne vode,
obnova vodovodov in cest na JZ in J delu
naselja Struževo v Kranju.
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 v višini 10%
vrednosti ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačila ter/ali sklic na ustrezne določbe: 90%
plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij. Rok plačila 60 dni od uradnega prejema
pri naročniku s strani nadzornega organa
potrjene situacije, 10% plačila po opravljeni
primopredaji del. Rok plačila 60 dni od uradnega prejema končne situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina dobaviteljev blaga, gradbenikov ali
ponudnikov storitev, kateri je bilo javno naročilo oddano: pogodba.
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 biti ekonomsko in
finančno usposobljen izvesti javno naročilo,
razpolagati s tehniko in delovnim osebjem,
potrebnim za izvedbo naročila, mora biti registriran ter imeti poravnane vse zapadle
poslovne obveznosti.
III.2.1.1) Pravni status – dokazna sredstva obvezna: potrdilo o nekaznovanosti,
registracija za opravljanje dejavnosti.
III.2.1.2) Ekonomske in finančne sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: BON1/P
ali BON1/SP, dokazilo pooblaščenega revizorja o poravnanih zapadlih poslovnih obveznostih, dokazilo o zavarovanju odgovornosti za škodo.
III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – dokazna sredstva obvezna: podatki o strojih in
napravah s katerimi bodo izvedli javno naročilo.
IV.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2) Merila za oddajo:
A) Najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 1/2007.
IV.3.2) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 9. 5. 2007.
Pogoji in način plačila: poslati pisni zahtevek na naslov: Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj, faks 04/281-13-01 ali
e-mail: spegam@komunala-kranj.si.
IV.3.3) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do
11.30.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 7. 2007.
IV 3.7.1) Osebe, ki so lahko navzoče pri
odpiranju ponudb: predstavniki ponudnikov,
ki se bodo izkazali s pisnim pooblastilom za
zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati
pripomb.
IV.3.7.2) Datum, čas in kraj: 16. 5. 2007
ob 12. uri; Komunala Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
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VI.3) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.5) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 6. 4. 2007.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Št. 669/2007
Ob-10656/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Mestna občina Koper, Verdijeva 10, 6000
Koper, Slovenija, tel. 05/664-64-77, v roke:
Lido Gržinič, e-pošta: lido.grzinic@koper.si,
faks 05/664-62-92.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik obvoznica mimo vasi Hrastovlje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Hrastovlje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izgradnja ceste – obvoznice.
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:
Ocenjena vrednost brez DDV: 612.291
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
Opišite te opcije: 31. 7. 2007.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev od oddaje naročila ali začetek
1. 7. 2007, zaključek 1. 12. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
40.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: navedeno v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 371-122/2007
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007 do 9. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 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: do 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 11. uri; Koper, Verdijeva 10, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; pooblaščeni predstavniki
ponudnikov.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; investicijski program.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
10. 4. 2007.
Mestna občina Koper
Št. 110-1/07
Ob-10697/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na kate-re
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava in sanacija betonske
varnostne ograje na odseku ceste A2, Hrušica–Lipce.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
cesti A2 Hrušica–Lipce.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava in sanacija betonske varnostne ograje na odseku ceste A2, Hrušica–Lipce.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: predvidena zamenjava betonske varnostne ograje
obsega naslednja dela:
– odstranitev obstoječih elementov,
– nakladanje in odvoz slabih elementov
na trajno deponijo oziroma reciklažo,
– nakladanje in prevoz izbranih dobrih
elementov na drugo lokacijo in takojšnjo
vgradnjo,
– nakladanje in prevoz izbranih dobrih
elementov na začasno deponijo,
– ureditev in nadvišanje podlage pod zamenjanimi elementi,
– dobava, dovoz in montaža novih elementov,
– montaža obstoječih dobrih elementov
iz začasne deponije,
– zalivanje rege med elementi ter voziščem,
– popravilo vozišča,
– dobava in pritrditev svetlobnih odsevnikov na betonsko varnostno ograjo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 138.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
25 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 4.980 EUR in veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: razpisana dela se bodo
financirala iz Javnih sredstev Republike
Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
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postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 166.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 166.000 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela
na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah
in drugi infrastrukturi, kot sledi:
– postavitev ali zamenjava betonske varnostne ograje pri vsaj enem javnem naročilu
v vrednosti ne manjši od 166.000 EUR ali pri
vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti
ne manjši od 83.000 EUR. Ponudnik mora
seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki
jih navaja v seznamu, da je dela po pogodbi
opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del
bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje
10 dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega
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vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77.
člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil
zemljišče za odlagališče oziroma začasno
deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za
svojo organizacijo gradbišča (gradnjo pomožnih in proizvodnih obratov: drobilnice,
betonske baze, asfaltne baze, tesarske in
železokrivske obrate, skladišča za gradbeni
material, delavnice in prostore za mehanizacijo), zemljišča za svojo upravno tehnično bazo (upravni in bivalni del gradbišča),
zemljišča za dovozne poti in dostope do
gradbišča in do obratov, ki jih bo začasno
uporabljal med gradnjo, kadar postavitev
omenjenih delov ni mogoče zagotoviti znotraj že pridobljenega zemljišča za gradnjo.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000086.
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:
29. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje inženiring, Družba za svetovanje in
inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana,
sejna soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.

Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-10703/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni
naslov
naročnika:
www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na kate-re
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava obstoječe kažipotne
signalizacije in uskladitev z eleboratom vodenja prometa na gorenjski AC.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
gorenjski AC.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava obstoječe kažipotne signalizacije in uskladitev z eleboratom vodenja
prometa na gorenjski AC.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233294.
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: zamenjava obstoječe kažipotne signalizacije na
gorenjski avtocesti se bo izvedla skladno s
projektno dokumentacijo PZ/PZR, ki ga je
izdelal PNZ št. projekta C-293, na lokacijah
in v obsegu, kot je določeno s PZR:
– A2/0001 in 0601 Meja A (predor)–Hrušica,
– A2/0101 priključek Hrušica,
– A2/0002 in 0602 Hrušica–Lipce,
– A2/0102 priključek Lipce,
– A2/0003 in 0603 Lipce–Lesce,
– A2/0005 in 0605 (Brezje) Lešnica–Podtabor,
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– A2/0404 priključek Podbrezje,
– A2/0405 razcep Podtabor,
– A2/0006 in 0606 Podtabor–Kranj Z,
– A2/0106 priključek Kranj Z,
– A2/0007in 0607 Kranj Z–Kranj V,
– A2/0107 priključek Kranj V,
– A2/0008 in 0608 Kranj V–Brnik,
– A2/0108 priključek Brnik,
– A2/1646 in 1647 počivališče Voklo,
– A2/0009 in 0609 Brnik–Vodice,
– A2/0109 priključek Vodice,
– A2/0010 in 0610 Vodice–LJ (Šmartno),
– A2/0110 priključek LJ Šmartno,
– A2/0011 in 0611 LJ (Šmartno–Brod),
– A2/0111 Priključek LJ (Brod),
– A2/0012 in 0612 LJ (Brod–Šentvid),
– A2/0112 priključek LJ Šentvid.
Ocenjena vrednost brez DDV: 430.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 15.480 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 516.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju 10,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 516.000
EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora
v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od
bank ponudnika z navedbo bank ponudnika
v času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,na
avtocestah ali hitrih cestah, kot sledi:
– zamenjava, preureditev ali postavitev
prometne signalizacije pri vsaj enem javnem
naročilu v vrednosti ne manjši od 516.000
EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v
vrednosti ne manjši od 258.000 EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu, daje dela po Pogodbi opravil pravilno
in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve
opreme(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o
razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih
kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in
odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral
v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice
Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje
za odgovornega vodjo del v skladu z drugim
odstavkom 77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo glavnih
količin potrebnih materialov za realizacijo
razpisanih del. Izjavo ponudnika, da bo v
primeru uspešne ponudbe na lastne stroške
zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma
začasno deponijo materiala za gradnjo, zemljišča za svojo organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000168.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
25. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do
12.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 13. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranje je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne,
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-10704/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
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Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava dilatacij na viaduktu
0410 Dramlje–levi objekt na odseku AC Dramlje–Celje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na viaduktu 0410 Dramlje–levi objekt na odseku
AC Dramlje–Celje.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava dilatacij na viaduktu 0410 Dramlje-Levi objekt na odseku AC DramljeCelje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45453100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zamenjava dilatacij na viaduktu va 0410 Dramlje–
Levi objekt, na odseku AC Dramlje–Celje.
Ocenjena vrednost brez DDV: 100.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 3.600 EUR in veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
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sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 120.000 EUR za
vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v
Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke
o možnosti najetja kredita prvovrstne banke
v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini
120.000 EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo
ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank
ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za izvedbo
razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
gradenj v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,na
avtocestah ali hitrih cestah, kot sledi:
– dobava ter zamenjava ali vgrajevanje
dilatacij na premostitvenih objektih pri vsaj
enem javnem naročilu v vrednosti ne manjši
od 120.000 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od 60.000
EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila
naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje
dela po Pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in izjavo o razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih kadrov,
odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije
za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Odgovorni vodja del mora biti oseba
z najmanj višjo izobrazbo gradbene stroke z
opravljenim strokovnim izpitom in 10-letnimi
izkušnjami pri istovrstnih delih in to najmanj

5 let kot odgovorni vodja del. V primeru, da
ponudnik na razpisanem javnem naročilu ne
bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati
izjavo, da bo dela izvajal sam in da nima
podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano
javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora
priložiti seznam podizvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti razvidni predvideni viri za nabavo glavnih količin potrebnih
materialov za realizacijo razpisanih del.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000182.
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. 5.2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-10705/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
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1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na kate-re
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zamenjava dotrajanih varovalnih
ograj na AC A1 odsekih 0039, 0035, 0037
in 0638.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: na
ACA1 odsekih 0039, 0035, 0037 in 0638.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
zamenjava dotrajanih varovalnih ograj na
AC A1 odsekih 0039, 0035, 0037 in 0638.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28823000.
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:
Varovalne ograje je potrebno zaradi njihove dotrajanosti in nefunkcionalnosti zamenjati na naslednjih lokacijah AC:
– A1 /0039 Dramlje – Celje od km 2,200
do km 2,900,
– A1 /0039 Dramlje – Celje od km 3,500
do km 5,800,
– A1 /0035 Slivnica – Fram od km 0,350
do km 1,910,
– A1 /0037 SI. Bistrica -SI. Konjice od km
0,000 do km 2,210,
– A1 /0638 SI. Konjice – Dramlje od km
8,700 do km 9,840.
Ocenjena vrednost brez DDV: 260.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
100 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v
višini 9.390 EUR in veljavnostjo najmanj 142
dni po poteku skrajnega roka za predložitev
ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 313.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega
računa v obdobju zadnjih 6 mesecev. Ponudnik mora podpisati izjavo 4 v Poglavju 10,
da ima plačane vse zapadle obveznosti do
podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 157.000
EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora
v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od
bank ponudnika z navedbo bank ponudnika
v času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
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pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima
v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot
glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela,
na avtocestah ali hitrih cestah, kot sledi:
– zamenjava ali postavitev varovalnih ograj
pri vsaj enem javnem naročilu v vrednosti
ne manjši od 157.000 EUR ali pri vsaj dveh
javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši
od 78.500 EUR. Ponudnik mora seznamu
priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja
v seznamu, daje dela po pogodbi opravil
pravilno in pravočasno.
Seznam glavne Izvajalčeve opreme
(stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del po pogodbi in Izjavo o razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za izvedbo gradnje in odgovornih
za nadzor kakovosti, kjer je potrebno navesti
izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del bo
izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10
dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo
Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo,
da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo
del v skladu z drugim odstavkom.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v
primeru, da bo razpisano javno naročilo
izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz
katerih morajo biti razvidni predvideni viri
za nabavo glavnih količin potrebnih materialov za realizacijo razpisanih del. Izjavo
Ponudnika, da bo v primeru uspešne ponudbe na lastne stroške zagotovil zemljišče
za odlagališče oziroma začasno deponijo
materiala za gradnjo, zemljišča za svojo
organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000186.
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:
28. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do
10.30.
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IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-10706/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.
dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Karmen Šobič, tel.
01/30-68-250, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na kate-re
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izgradnja AC Ljubljana–Postojna
izpostava AC baza Logatec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: izgradnja AC Ljubljana–Postojna izpostava AC
baza Logatec.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja AC Ljubljana–Postojna izpostava
AC baza Logatec.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45210000.
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II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
V okviru izgradnje AC baze izpostava
Logatec je predvideno:
– upravna stavba,
– nadstrešnica za tovorna vozila,
– skladišče posipnega materiala,
– velike garaže,
– male garaže,
– pralna ploščad za pranje vozil,
– plinski plato,
– ekološki otok,
– čistilna naprava,
– bazen za požarno vodo.
Ocenjena vrednost brez DDV: 2,200.000
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: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 78.000 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne
poravnave, stečaju ali likvidaciji, s ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne upravlja
sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem koli podobnem položaju. Proti ponudniku ni uveden
postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno
sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z
zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41.
do 49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih
postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo iz
katere je razvidno, da ima povprečni letni
promet v zadnjih treh letih, oziroma v kolikor
podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v
minimalni višini 5,200.000 EUR za vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel blokiranega računa v obdobju zadnjih 6 mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v Poglavju
10, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja. Izjava banke o možnosti
najetja kredita prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v višini 860.000
EUR za vsa razpisana dela. Ponudnik mora
v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od
bank ponudnika z navedbo bank ponudnika
v času izvajanja javnega naročanja in v času
trajanja pogodbe za izvedbo razpisanih del.
Ponudnik priloži ponudbi mnenje pooblaščenega revizorja, da ima pravočasno poravnane vse obveznosti do vseh svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, ki
ne sme biti starejše od 15 dni od skrajnega
roka za predložitev ponudb.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih istovrstnih del v katerega navede naziv naročnika, vrsto del, leto dokončanja in vrednost
pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v
zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, (izvedba objektov visokogradnje), pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti vsaj 2,200.000
EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih, vsako
v vrednosti vsaj 1,100.000 EUR. Ponudnik
mora seznamu priložiti potrdila naročnikov
del, kijih navaja v seznamu, daje dela po
pogodbi opravil pravilno in pravočasno. Seznam glavne izvajalčeve opreme (stroji, vozila in naprave), predlagane za izvedbo del
po pogodbi in Izjavo o razpoložljivosti opreme. Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo in odgovornih za nadzor kakovosti,
kjer je potrebno navesti izobrazbene in strokovne kvalifikacije za kadre, predvidene za
izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo del
bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje
10 dni po podpisu pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega
vodjo del v skladu z drugim odstavkom 77.
člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral pod izvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela izvajal
sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da
bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam pod izvajalcev. Pisma o nameri; iz katerih morajo biti
razvidni predvideni viri za nabavo betona.
Izjavo ponudnika, da bo v primeru uspešne
ponudbe na lastne stroške zagotovil zemljišče za odlagališče oziroma začasno deponijo materiala za izvedbo, zemljišča za svojo
organizacijo gradbišča.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000194.
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IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
30. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 125 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 104,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 31. 5. 2007 do 10.
ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 31. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, epošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00, faks
01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Ob-10861/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Izola - Comune di Isola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
tel. 05/660-01-36, kontaktna(-e) točka(-e):
Sekretariat za finance, računovodstvo in
splošne zadeve, Služba za investicije, v
roke: Občina Izola, Sončno nabrežje 8 Izola – glavna pisarna (vložišče), e-pošta: posta.oizola@izola.si, faks 05/660-01-10.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti dodatne informacije: Občina
Izola -Comune di Isola, Sončno nabrežje
8, 6310 Izola, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Sekretariat za finance, računovodstvo in splošne zadeve, Služba za investicije, tel. 05/660-01-36, v roke: Boris Stupar,
e-pošta: boris.stupar@izola.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni

sistem): Občina Izola - Comune di Isola,
Sončno nabrežje 8, 6310 Izola, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sekretariat za finance, računovodstvo in splošne zadeve, Služba za investicije, tel. 05/660-01-36, v roke:
Boris Stupar, e-pošta: boris.stupar@izola.si,
faks 05/660-01-10.
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,
– okolje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Kanalizacija Malija.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Naselje Malija nad Izolo.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja druge faze ločenega sistema
odvajanja odpadnih vod zajema gradnjo
meteorne in fekalne kanalizacije v naselju Malija nad Izolo. Investitor nadaljuje z
opremljanjem stavbnih zemljišč v območju UN Malija. Predvidena je gradnja obeh
sistemov z uporabo PVC materialov za cevi
in izvedbo betonskih jaškov. V sklopu opremljanja je predviden tudi obnova obstoječega vodovoda in gradnja ceste.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45232400.
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: 250.000
in 280.000 EUR.
II1.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 150 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% zgornje ocenjene vrednosti in izjava
banke ali zavarovalnice, da bo izdana bančna garancija ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro izvedbo dl v višini 10%
pogodbene cene.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o izvrševanju proračuna
RS za leto 2007 in 2008 (Uradni list RS, št.
126/06) in na podlagi njega izdani predpisi.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je, da je bil ponudnik v zadnjih treh
letih glavni izvajalec pri izvedbi vsaj enega
gradbenega dela (pozor: ne nujno javnega
naročila), ki je po naravi gradnje primerljivo
z razpisanim. Ponudnik mora navesti referenčni objekt in njegovo vrednost. Navedbo
(referenco) mora potrditi investitor in izvedbo oceniti kot pozitivno.
III.2.1) Osebni status gospodarskih sub
jektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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Izjava ponudnika o registraciji dejavnosti
v sodnem registru katera je predmet razpisa.
Izjava ponudnika, da ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ni bil obsojen zaradi
dejanj v zvezi:
– s hudodelskim združevanjem,
– s podkupovanjem,
– goljufijo ali poslovno goljufijo,
– goljufijo zoper finančne interese evropskih skupnosti,
– pranjem denarja.
Izjava ponudnika, da proti ponudniku ni
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek ali
je prenehal poslovati na podlagi sodne ali
druge prisilne odločbe.
Izjavo, da ima na dan oddaje ponudbe
poravnane vse zapadle davke in prispevke
ter druge obvezne dajatve.
Izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev oziroma izvajalcev v skupnem nastopanju v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pogoj za udeležbo na predmetnem razpisu je da niti ponudnikov žiro račun, niti
žiro račun nobenega izmed njegovih pod izvajalcev, ki s ponudnikov sodelujejo v predmetnem postopku, v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Ponudnik mora v dokaz
predložiti BON 1, BON 2 ali bilance stanja,
oziroma davčno napoved za samostojne
podjetnike in potrdilo ponudnikove poslovne
banke in poslovne banke podizvajalcev, da
ponudnikov žiro račun in žiro račun podizvajalca v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran.
Navedeni obrazci in potrdila na smejo biti
starejša od 30 dni.
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:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
17. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 18. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 9.15, Izola, Sončno nabrežje 8 –
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: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Izola - Comune di Isola
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Storitve
Ob-10285/07
Sprememba
V javnem naročilu št. JN-S0006 za oddajo naročila blaga po odprtem postopku
za nakup letalskih vozovnic in/ali organizacijo letalskih prevozov, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007;
Ob-7589/07, se spremeni točka III.1.2
– Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki
to urejajo: kot sledi: Obvezni minimalni
plačilni rok je najmanj 30 dni od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa za
vsako posamezno storitev.
RTV Slovenija Javni zavod
Ob-10224/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): DARS, d.d., Izpostava Ljubljana, Dunajska 7, Služba za nabavo, tel. 386/199-70,
v roke: Blanka Primec, e‑pošta: blanka.primec@dars.si, faks 386/198-78.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: pravna oseba v lasti države.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba barvnega aerosnemanja
in izdelava barvnih ortofoto načrtov v merilu
1:1000.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba barvnega aerosnemanja in izdelava barvnih ortofoto načrtov v merilu
1:1000 za potrebe Banke cestnih podatkov, v skupni dolžini 180 km.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74274000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: snemanje v skupni dolžini 180 km po delu AC
križa.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
6 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
17.000 EUR.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne do-
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ločbe, ki to urejajo: določba III.7) v Splošnih
pogojih pogodbe.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ni potrebna.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
predložitev pravnega akta o skupnem nastopu v primeru skupne ponudbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpolnjevanje osnovne sposobnosti (42. člen
ZJN-2 in II.4.1. točka razpisne dokumentacij in izkazovanje poklicne sposobnosti (43.
člen ZJN-1 in točka II.4.2. razpisne dokumentacije).
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava
o izpolnitvi zapadlih obveznosti (šesti odstavek 44. člena ZJN-2).
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
reference, seznam strokovnega kadra, tehnična opremljenost, seznam podizvajalcev,
prospektni material (točka II.4.4. razpisne
dokumentacije).
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da.
Če je, navedite sklic na ustrezen zakon
ali druge predpise: dovoljenje za komercialno letenje v slovenskem zračnem prostoru.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 187/2007.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 25. 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: 25. 5.
2007 ob 11. uri; DARS, Izpostava Ljubljana,
Dunajska 7, kletna sejna soba.
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:
Razpisna dokumentacija se naroča in
zainteresiranim osebam posreduje izključno po elektronski pošti. V zahtevi je treba
navesti naslov, davčno in matično številko,
transakcijski račun in kontaktno osebo (ime,
telefon, e-mail).

Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila (12. člen
ZRPJN).
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo
za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
DARS d.d.
Ob-10435/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Slovenska odškodninska družba, d.d., Mala
ulica 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Slovenska odškodninska
družba, d.d., tel. 01/300-91-31, v roke: Aleksandra Špiler, e-pošta: razpis@so-druzba.
si, faks 01/300-91-09.
Internetni naslov naročnika: www.so-druzba.si.
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).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– drugo: gospodarska družba, katere
ustanovitelj in edini delničar je Republika
Slovenija,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: prenos v upravljanje do 10 odstotkov prilivov od prodaje kapitalskih naložb
Slovenske odškodninske družbe, d.d.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet oddaje javnega naročila je prenos
v upravljanje do 10 odstotkov prilivov
od prodaje kapitalskih naložb Slovenske
odškodninske družbe, d.d., upravljalcem,
ki so specializirani za upravljanje s skladi oziroma za individualno upravljanje
sredstev. Naročnik bo vsaj s tremi izbranimi
upravljalci sklenil okvirni sporazum.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
67131000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potreb-ne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Osnovna sposobnost kandidata ali ponudnika skladno z 42. členom ZJN-2.
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2. Dovoljenje za opravljanje dejavnosti s
strani Agencije za trg vrednostnih papirjev
oziroma dovoljenje pristojnega nadzornega
organa vdrzavi članici EU, v kateri ima upravljalec registrirano dejavnost.
Pogoji so natančneje opisani v razpisni
dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Upravljalec mora sprejeti predlagano
naložbeno shemo naročnika, ki je določena
z navodili za izdelavo ponudbe.
Upravljalec mora mesečno poročati o
stanju sredstev naročnika, ki jih ima v upravljanju.
Pogoj je natancneje opisan v razpisni
dokumentaciji.
lll.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: upravljalec mora omogočiti naročniku mini skrbni
pregled poslovanja s poudar-kom na kadrovski, organizacijski in tehnični opremljenosti
ponudnika. Pogoj je natančneje opisan v
razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o trgu vrednostnih papirjev (ZTVP-1) in Zakon o investicij
skih skladih in družbah za upravljanje (ZISDU) ter predpisi, ki urejajo to področje v
posamezni članici EU.
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: ne.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodar
skih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno najmanjše število 6.
Objektivna merila za izbiro omejenega
števila kandidatov: uporabljena bodo merila
za oddajo.
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: JN-S/Z-4/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do
14. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti ses-tavljene 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: dodatne informacije lahko zainteresirani kandidati dobijo
vsak delovni dan od 10. do 14. ure pri Aleksandri Špiler, vodji oddelka zakladništva
na telefonskih številkah: 01/300-91-31 in
01/300-91-03. Razpisno dokumentacijo dobite na podlagi zahtevka, ki ga posredujete
na e-naslov: razpis@so.druzba.si.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritoz-bene postopke: Državna revizijska
ko-misija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.

Št.

Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče do-biti
informacije o vlaganju pritožb: Državna revizijska komisija, Slovenska 54,100 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Slovenska odškodninska družba, d.d.
Št. 07-020-000035

Ob-10443/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Regionalna razvojna agencija Posavje, CKŽ 46, 8270 Krško, Slovenija, v roke:
Robert Ostrelič, tel. 07/488-10-40, e‑pošta:
agencija@rra-posavje.si, faks 07/488-10-50.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalna ali lokalna agencija,
– gospodarske in finančne zadeve.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Posavja
za obdobje 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Posavje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Posavja za
obdobje 2007–2009.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73 30 00 00-5.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek: takoj po podpisu pogodbe, zaključek 30. 6. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po prejemu in
pravilni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da;
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
(2004, 2005 in 2006) vsaj enkrat izbran kot
izdelovalec projektov, ki se nanašajo na področje regionalnega razvojnega načrtovanja
(razvojni načrti-razvojne strategije na medobčinski ali regionalni ravni, v katero so bile
vključene minimalno 3 občine);
– da ima ponudnik (na delovno-pravni
ali obligacijsko pravni osnovi) oblikovano
projektno skupino najmanj treh strokovnjakov s področij navedenih v projektni nalogi
izdelave izvedbenega načrta regionalnega
razvojnega programa Posavja za obdobje
2007–2009 z najmanj enim referenčnim projektom, na katerem je posamezni strokovnjak sodeloval.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register: nekaznovanost za kazniva dejanja iz
42. člena ZJN-2.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
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III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe:
Trajanje: 2 meseca od datuma, določenega za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Regionalna razvojna agencija Posavje
Ob-10600/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Puconci, Puconci 80, 9201
Puconci, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Dejan Sever, tel. 02/545-91-00, e-pošta:
dejan.sever@puconci.si, faks 02/545-91-01.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– rekreacija, kultura in religija,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava študije izvedljivosti pilotskega projekta športne dvorane Puconci.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Puconci
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
študija izvedljivosti pilotskega projekta
Športne dvorane Puconci.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73210000.
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: opredeljena v razpisni dokumentaciji.
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II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
120 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija v višini 5% vrednosti ponudbe.
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 subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: opredeljeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
20. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo je potrebno plačati na transakcijski
račun Občine Puconci: 01297-0100012124
– sklic: RD Študija dvorana.
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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 12. uri; Občina Puconci, Puconci
80, sejna soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Ponudniki, ki želijo sodelovati pri odpiranju morajo predložiti pooblastilo.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
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Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: skladno z določili Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
8. 4. 2007.
Občina Puconci
Št. 24/07

Ob-10609/07

I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Regionalna razvojna
agencija Ljubljanske urbane regije, Linhartova 13, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Brigita Urbančič, tel.
01/306-19-04, v roke: Brigita Urbančič,
e-pošta: brigita.urbancic@ljubljana.si, faks
01/306-19-03.
Internetni naslov naročnika: www.rralur.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:
– regionalna ali lokalna agencija/urad,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske urbane regije za obdobje 2007–2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 08.
Glavni kraj izvedbe: Osrednjeslovenska
regija.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava izvedbenega načrta Regionalnega razvojnega programa Ljubljanske
urbane regije za obdobje 2007–2009.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
73300000.
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: 69.500
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– ustrezno finančno zavarovanje za resnost ponudbe v višini 500 EUR,
– ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini
10% vrednosti pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne

določbe, ki to urejajo: plačilo v 30 dneh po
prejemu in pravilni izstavitvi računa.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: nekaznovanost za kazniva dejanja iz 42. člena
ZJN-2.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora podpisati izjavo 5, 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:
Ponudnik mora razpolagati z zadostnimi
tehničnimi ali kadrovskimi zmogljivostmi:
– da je bil ponudnik v zadnjih treh letih (2004, 2005 in 2006) vsaj enkrat izbran
kot izdelovalec projektov, ki se nanašajo
na področje regionalnega razvojnega
načrtovanja (razvojni načrti – razvojne strategije na medobčinski ali regionalni ravni, v katero so bile vključene minimalno 3
občine),
– da ima ponudnik (na delovno-pravni ali obligacijsko-pravni osnovi) oblikovano projektno skupino najmanj treh strokovnjakov s področij navedenih v projektni
nalogi izdelave izvedbenega načrta RRP
LUR za obdobje 2007–2009 z najmanj enim
referenčnim projektom, na katerem je posamezni strokovnjak sodeloval.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN-S-1/2007.
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:
30. 4. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 3. 5. 2007 do
10. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 2 meseca od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 3. 5.
2007 ob 12. uri; v sejni sobi na naslovu
naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; Projekt se delno financira v okviru
projekta tehnična pomoč “Študije in vrednotenja-UO-TP-06”.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za
pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov www.gov.si/dkom.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Regionalna razvojna agencija
Ljubljanske urbane regije
Ob-10624/07
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, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana, 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).
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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: storitve tiska – 1. faza postopka
s predhodnim ugotavljanjem.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 15.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
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.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78141000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 78142000, 78121000, 78122000,
78125000.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni oziroma
postopek s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 961-11/07.

Št.

IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
11. 5. 2007 do 12. ure.
Dokumentacija se plačuje: 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 11. uri; Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje, Rožna dolina, Cesta IX/6,
Ljubljana.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 430-569/2006-5

Ob-10628/07

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_368/2006 – ODP; zagotovitev prehrane za objekt SV – vojašnica
26. oktober Vrhnika: priprava, dostava in
delitev.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve:št. 17.
Glavni kraj izvedbe: priprava na lokaciji
izvajalca, dostava in razdelitev voj. 26. oktober Vrhnika.
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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:
55.52.30.00-2.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg:
Obseg je razviden iz razpisne dokumentacije predmeta naročila.
Ocenjena vrednost brez DDV: 1,538.400
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
Število možnih podaljšanj: 2.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: skladno z navedbami v
razpisni dokumentaciji.
II.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: da; Zakon o gostinstvu
(Zgos).
III.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. sestava dveh ponujenih
20-dnevnih jedilnikov
regresirane tople malice
50 točk
2. skupna vrednost ponudbe
20 točk
3. sestava ponujenih petih
sadnih malic
15 točk
4. ponudba samopostrežnega
solatnega bifeja
15 točk
ne.

Uporabljena je bila elektronska dražba:

IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: MORS_368/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
88/2006; Ob-23417/06 z dne 18. 8. 2006,
2006/S155-167489 z dne 17. 8. 2006.
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IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
18. 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: 18. 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: 22. 5.
2007 ob 11. uri, Ministrstvo za obrambo,
Sektor za naročila, Vojkova cesta 59.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10629/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Banka
Slovenije
Slovenska 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Marjan Kadunc, tel. 471-95-40, e-pošta:
Marjan.Kadunc@bsi.si, faks 471-97-30.
Internetni
naslov
naročnika:
http://www.bsi.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti
pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno
dokumentacijo (vključno z dokumentacijo
za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem): Banka Slovenije, Slovenska 35, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče, tel. 471-95-40.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere je treba poslati ponudbe/prijave za
sodelovanje: Banka Slovenija, 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: prevozi za potrebe zaposlenih
v BS.
II.2.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 02.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
prevozi za potrebe zaposlenih v BS:
- taxi prevozi,
- protokolarni prevozi,
- odvoz kosovnega materiala.
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II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
60115100.
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:
83.400 EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 24 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
1. Bančno garancijo za resnost ponudbe: lzpolnjena 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 garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti: izbrani ponudnik jo mora izročiti naročniku v roku 10
dni od dneva veljavnosti ponudbe v višini
10% pogodbene vrednosti, veljavno še do
vključno 60 dni po dnevu, ki bo v pogodbi določen kot rok zaključka pogodbenih
obveznosti.
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
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi
z vpisom v register poklicev ali trgovski
register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora ustrezno izpolnjevati
vse pogoje iz 41. do 45. člena ZJN-2; za
izpolnjevanje pogojev mora ponudnik predložiti dokazila, kot so navedena pri vsakem od njih v razpisni dokumentaciji.
Izjave ponudnika so sestavni del razpisne dokumentacije in morajo biti izpolnjene v skladu z navodili, navedenimi pod
vsako izjavo oziroma obrazcem.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da ponudnik nima neporavnanih obveznosti v zadnjih šestih mesecih pred
objavo obvestila o tem naročilu,
– da ima ponudnik 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: v
razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:

– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. prevoz na relaciji
0.6
LJ–Brnik–LJ
2. protokolarni prevoz-cena
0.1
prevoženega km (€/km)
3. prevoz taxi storitve-cena
0.1
prevoženega km (€/km)
4. cena čakalne ure (€/h)
0.1
5. prevoz kosovnega materiala
0.1
– cena prevoženega km (€/km)
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JNVV 7500/2006.
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:
31. 5. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 1. 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
ponudbe: 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 6.
2007 ob 11. uri, Banka Slovenije, Slovenska
35, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavniki ponudnikov, ki bodo sodelovali prijavnem odpiranju ponudb, se bodo
morali izkazati s pisnim pooblastilom za sodelovanje, podpisanim s strani odgovorne
osebe ponudnika (tudi v primeru, da je prisotna odgovorna oseba sama.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija
za revizijo postopka oddaje javnih naročil,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Banka Slovenije
Ob-10651/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Mislinja, Šolska cesta 34, 2382 Mislinja, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
http://www.mislinja.si/, tel. 02/885-73-42, v
roke: Bogdan Slemenik, e-pošta: bogdan.
slemenik@mislinja.si, faks 02/885-73-40.
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).

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o)
področja(-e) dejavnosti:
– javna uprava.
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje cest v Občini Mislinja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 01.
Glavni kraj izvedbe: Območje občine
Mislinja.
Šifra NUTS: SI003.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II1.1.5) Kratek opis naročila ali nabave: letno in zimsko vzdrževanje cest v
Občini Mislinja, v obdobju od leta 2007
do leta 2010.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1
Naslov: Zimsko vzdrževanje cest.
1) Kratek opis: pluženje snega in posipanje cest proti poledici.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
3) Količina ali obseg: 102 km lokalnih
cest in javnih poti cest na območju Občine
Mislinja.
Ocenjeni stroski brez DDV (navedite
samo stevilke) 180.000 EUR.
Sklop št. 2
Naslov: letno vzdrževanje cest
1) Kratek opis: redno letno vzdrževanje
asfaltiranih in makadamskih cest, objektov
za odvodnjavanje in ostalih cestnih objektov.
2) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45233141.
3) Kolicina ali obseg: 102 km kategoriziranih lokalnih cest in javnih poti.
Ocenjeni
stroški
brez
DDV:
261.000 EUR.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: zimsko
in letno vzdrževanje cest v Občini Mislinja.
Ocenjena
vrednost
brez
DDV:
441.000 EUR.
ll.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za
zakjuček: začetek 15. 6. 2007, zaključek:
31. 5. 2010.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 2% od ponudbene cene, brez davka
na dodano vrednost (DDV) in veljavnostjo
120 dni od oddaje ponudbe,
– garancijo za dobro izvedbo storitev v
višini 10% pogodbene cene z vključenim
davkom na dodano vrednost (DDV), veljavna od 15. 6. 2007 do 31. 5. 2010, ki jo
izbrani ponudnik predloži pred podpisom
pogodbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne

določbe, ki to urejajo: rok plačila je 30 dni
od dneva prejema pravilno izstavljenega
računa oziroma situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano:
Ponudbo lahko predloži tudi skupina ponudnikov, ki pa mora predložiti konzorcijski
sporazum z naslednjimi določbami:
– opredelitev nosilca posla in pooblastilo
vodilnemu partnerju,
– določiti je potrebno neomejeno solidarno odgovornost vseh partnerjev do
naročnika,
– posamezni deleži partnerjev v % in
področje dela, ki ga bo partner izvedel,
– način plačila preko vodilnega partnerja,
– rok trajanja sporazuma.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
Ponudnik mora predložiti izjavo, dano
pod materialno in kazensko odgovornostjo:
– da je proučil razpisno dokumentacijo,
– da je seznanjen s terenskimi pogoji na
katerih se bodo izvajala dela,
– da razpolaga s prostimi kapacitetami
za izvedbo posla,
– da bo storitve izvajal pravočasno in
kvalitetno,
– da bo v sklopu letnega vzdrževanja
cest zagotavljal proste kapacitete in storitve
v primeru naravnih nesreč,
– da bo pri izvajanju del zagotavljal maksimalno prometno varnost,
– da se bo pri izvajanju del ravnal skladno s predpisi o varnosti v cestnem prometu
in po navodilih pristojnih organov,
da bo dela opravljal z brezhibno opremo
in s strokovno usposobljenimi kadri,
da bo zagotovil zavarovanje odgovornosti opravljanja del za vse primere morebitnih
nezgod.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izjava pod materialno kazensko odgovornostjo, da ni bil ponudnik ali njegov
zakoniti zastopnik, v 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;
– da je registriran pri pristojnem organu
in ima registrirane dejavnosti, ki so predmet
javnega naročila;
– da je ekonomsko in finančno sposoben.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
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Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– Izjava, da ima ponudnik, vsak partner v primeru skupne ponudbe oziroma
vsak podizvajalec, plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja;
– izjava,da bo ponudnik, vsak partner v
primeru skupne ponudbe oziroma vsak podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila
odstopil svoje terjatve do naročnika v korist dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov za izkazane in potrjene terjatve dobaviteljev blaga, podizvajalcev in
kooperantov;
– izjava, da bo ponudnik, vsak partner v primeru skupne ponudbe oziroma
vsak podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila plačal obveznosti dobaviteljem
blaga, kooperantom in podizvajalcem v
enakih rokih, kot bo določeno v pogodbi
z naročnikom;
– izjava, da bo ponudnik, vsak partner v primeru skupne ponudbe oziroma
vsak podizvajalec kot prevzemnik javnega naročila priznal in obračunal ter plačal
dobaviteljem blaga, kooperantom in podizvajalcem zapadle obveznosti in zakonite zamudne obresti za vsak dan zamude
pri plačilih zapadlih in potrjenih obveznosti
po izstavljenih računih za opravljene storitve dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov;
– bilanca uspeha in bilanca stanja za
leto 2005 in 2006 (bilance morajo biti revidirane v primeru, če je samostojni ponudnik oziroma vsi partnerji skupnega nastopa po zakonu zavezan k reviziji). Če posluje manj kot 2 leti, naj predloži zahtevno
dokumentacijo za obdobje poslovanja;
– potrdilo o finančni in poslovni sposobnosti ponudnika (BON 1, BON 2 oziroma Bonitetno poročilo); potrdilo ne sme
biti starejše od 30 dni od datuma odpiranja
ponudb in ga izda Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
ali ponudnikova poslovna banka.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora predložiti naslednjo dokumentacijo in izpolnjene priloge:
– seznam razpoložljive mehanizacije;
– opis lokacije in oddaljenosti skladišča
za posipni material (sklop zimskega
vzdrževanja cest);
– odzivni čas v primeru naravnih nesreč;
– Izjava (sklop letnega vzdrževanja cest):
– reference ključne odgovorne osebe, ki bo vodila in nadzorovala izvedbo
vzdrževalnih del, za preteklo obdobje
do 5 let s podpisanimi in žigosanimi
referenčnimi potrdili;
– seznam izvajanja vzdrževalnih del v
preteklosti, za preteklo obdobje do 5 let
s podpisanim in žigosanimi referenčnimi
potrdili;
– seznam podizvajalcev ter zahtevane
izjave podizvajalcev,
– izjava o prostih kapacitetah in sposobnosti izvedbe javnega naročila.
III.2.4) Pridrzana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
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– merila, navedena v specifikacijah,
povabilu k oddaji ponudb ali na začetek
pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim na
ročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
26. 4. 2007 do 14. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 80 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisna dokumentacija je na voljo na naslovu Občine
Mislinja; Šolska cesta 34, 2382 Mislinja.
Ponudniki lahko dvignejo dokumentacijo ob
predložitvi dokazila o vplačilu stroškov na
transakcijski račun št. 01276-0100010437.
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: 31. 7. 2007.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 13. uri, sejna soba Občine Mislinja.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, pri odpiranju ponudb so lahko
navzoči predstavniki ponudnikov s pisnim
pooblastilom ponudnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, kl se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Občina Mislinja
Št. 110-1/07

Ob-10698/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.dars.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na kate-re
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje zunanje kontrole kakovosti

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
pri izgradnji AC Slivnica – Draženci: »Sklop
A« od km 0,000 do km 2,000 in »Sklop C«
od km 14,850 do km 19,850.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: AC Slivnica–Draženci: »Sklop A« od km 0,000 do km 2,000 in
»Sklop C« od km 14,850 do km 19,850.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
izgradnji AC Slivnica – Draženci: »Sklop
A« od km 0,000 do km 2,000 in »Sklop C«
od km 14,850 do km 19,850.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74323100.
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:
AC Slivnica-Draženci »sklop A« od km
0,000 do km 2,000 in »sklop C« od km
14,850 do km 19,850 vključuje: AC Slivnica–Draženci »sklop C« od km 14,850 do
km 19,850 – trasa, razcep Draženci, Viadukt
6-1, Nadvozi: 4-1, 4-2, 4-4, 4-5; Podhod
3-1, Vodnogospodarske ureditve, Devijacija
0091-1,1-5 Ureditve odvodnjavanja s pripadajočo kanalizacijo ter zadrževalnimi in
ponikovalnimi bazeni
Lokalne ceste: 0091-1,1-2;1-4;1-14, Krajevne ceste in javne poti:
0091-1,1-1,
Javne
nekat.
ceste:
0091-1,1-3;1-13;1-13A, Nekat. in poljske
poti:0091,1-7;1-8;1-9;1-10;1-11;1-12;1-13B
AC Slivnica–Draženci »sklop A« od km
0,000 do km 2,000
Trasa 1,44 km, razcep Slivnica 3,648
km, Priključek Letališče 1,33 km;
Premostitveni
objekti:
Nadvoz
0168-1,4-1 (1192 m2), 0168-1,4-2 (2570 m2),
0,168-1,4-3 (1110 m2), 0168-1,4-4 (1475 m2),
0168-1,4-5 (225 m2), 0,168-1,4-6 (1700 m2),
0092-1,4-1 (1235 m2) Most 0168-1, 5-1 (93
m2), 0168-1,5-2 (250 m2), 0168-1,5-3 (85
m2); Prepust 0168-1, 3-1 (52 m2) Deviacije:
0091-1, 1-7; 0091-1, 1-8; 0091-1, 1-9; 0091-1,
1-10; 0091-1,1-11; 0091-1,1-12; 0091-1,
1-13B; 0091-1, 1-3 0091-1, 1-13; 0091-1,
1-13A; 0091-1, 1-1; 0091-1, 1-2; 0091-1,
1-4; 0091-1, 1-6; 0091-1, 1-14; 0091-1, 5;
0092-1, 1-1 in 0092-1, 1-16.
Ocenjena vrednost brez DDV: 567.000
EUR.
II.2.2) Opcije: da.
Rok dokončanja del je usklajen s trajanjem gradbene pogodbe.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 20.400 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razpisana dela se bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
111.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s
ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem
koli podobnem položaju. Proti ponudniku
ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do
49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo
iz katere je razvidno, da ima povprečni
letni promet v zadnjih treh letih, oziroma
kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 680.000 EUR za
vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6
mesecev.
Ponudnik mora podpisati Izjavo 4 v
Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja.
Izjava banke o možnosti najetja kredita
prvovrstne banke v Republiki Sloveniji ali
tuje banke v višini 340.000 EUR za vsa
razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje informacij od bank ponudnika z navedbo bank ponudnika v času izvajanja javnega naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika,
vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju (Joint Venture) za istovrstna dela, na
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avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah,
kot sledi:
– za Izvedbo zunanje kontrole kakovosti
pri izgradnji AC Slivnica–Draženci »sklop
A« od km 0,000 do km 2,000 in »sklop C«
od km 14,850 do km 19,850 pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti ne manjši od
680.000 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od 340.000
EUR.
Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, ki jih navaja v seznamu,
daje dela po pogodbi opravil pravilno in pravočasno.
Seznam glavne izvajalčeve opreme (laboratorijska oprema, vozila in naprave), predlagane za izvedbo zunanje kontrole kakovosti po pogodbi in izjavo o zagotovitvi in
časovni razpoložljivosti minimalno potrebne
laboratorijske in ostale opreme za izvedbo
del.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo zunanje kontrole kakovosti, kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi.
Za predlaganega odgovornega vodjo
del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe predložiti
Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot
dokazilo, da izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del v skladu z drugim odstavkom
77. člena ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
podizvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Izvedba storitve je omejena na
določeno stroko: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba.
– spodaj navedena merila:
Merila
1. Reference
2. Oprema
3. Akreditacija
4. Finančni delež

Ponderiranje
0.20
0.08
0.12
0.6

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000090.
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:
29. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno

dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do
10.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 11. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženiring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 110-1/07
Ob-10700/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Družba za avtoceste v Republiki
Sloveniji – DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4,
3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/30-09-900,
e-pošta: info@dars.si, faks 01/30-09-937.
Internetni naslov naročnika: www.dars.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za
konkurenčni dialog in dinamični naku-povalni sistem): DDC svetovanje inženiring,
Družba za svetovanje in inženiring, d.o.o.,
Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Saša Stanešič, tel.
01/30-68-253, faks 01/30-68-206, internetni
naslov: www.ddc.si.
III) Naslovi in kontaktne točke, na kate-re
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: DDC svetovanje inženiring, Družba
za svetovanje in inženiring, d.o.o., Kotnikova 40, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke:
vložišče, internetni naslov: www.ddc.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje zunanje kontrole kakovosti
pri obnovi vozišč na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
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(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Glavni kraj izvedbe: na avtocestah v
Republiki Sloveniji.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri
obnovi vozišč na avtocestah v Republiki
Sloveniji v letu 2007.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74323100.
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 razpisa je izvajanje zunanje
kontrole kakovosti pri obnovi avtocest v
Republiki Sloveniji ki vključuje:
AC A2/0101 Priključek Hrušica; od km
0,432 do km 0,732 in 0102 priključek Lipca,
AC A1/0034 Slivnica–Hoče; od km
0,700 do km 1,774,
AC A1/0152 Priključek Unec; od km
0,000 do km 0,788,
AC A1/0617 LJ (Barjanska cesta–Vič);
od km 0,000 do km 2,759,
AC A1/0656 Razcep Nanos; od km
9,740 do km 10,340,
AC A1/0032 Pesnica–Meljska; od km
3,566 do km 4,264,
AC A1/0033 Meljska–Tezno; od km
0,682 do km 2,270,
AC A1/0036 Fram–SI. Bistrica; od km
0,000 do km 1,600,
AC A2/0007 Kranj Z–Kranj V II; od km
0,000 do km 5,704,
AC A1/0057 Goli vrh–Čebulovica; od km
0,000 do km 0,900,
AC A2/0622 Grosuplje–Višnja gora; od
km 0,000 do km 0,901,
in ostali odseki avtocest, kateri se bodo
obnavljali v letu 2007.
Ocenjena vrednost brez DDV: 105.000
EUR.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek: 3 dni od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti
tudi bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 3.780 EUR in veljavnostjo najmanj
142 dni po poteku skrajnega roka za predložitev ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: razpisana dela se
bodo financirala iz javnih sredstev Republike Slovenije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki
ji bo naročilo oddano: skladno z razpisno
dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Podatki o ponudniku z navedbo pooblaščencev in Izjavo o registraciji.
Izjava po ZJN-2 42/1,2 odstavku.
Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki
Sloveniji, morajo po ZJN-2 42/2 odstavku
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predložiti dokazila, da niso storili kaznivih
dejanj.
Izjavo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaju ali likvidaciji, s
ponudnikovimi posli iz drugih razlogov ne
upravlja sodišče, ponudnik ni opustil poslovne dejavnosti oziroma ni v katerem
koli podobnem položaju. Proti ponudniku
ni uveden postopek stečaja, likvidacije ali
prisilne poravnave.
Izjavo, da ponudnik ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za
prestopek v zvezi z njegovim poklicnim
ravnanjem.
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež, ali določbami države naročnika
Dokazilo, da ima ponudnik izpolnjene
obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu
z zakonskimi določbami države, kjer ima
sedež, ali določbami države naročnika.
Izjavo, da ponudnik pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami 41. do
49. členom ZJN-2, v tem ali predhodnih postopkih ni namerno podal zavajajoče razlage ali teh informacij ni zagotovil.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik priloži bonitetno informacijo
iz katere je razvidno, da ima povprečni
letni promet v zadnjih treh letih, oziroma v
kolikor podjetje posluje krajši čas, od ustanovitve, v minimalni višini 126.000 EUR za
vsa razpisana dela in da ponudnik ni imel
blokiranega računa v obdobju zadnjih 6
mesecev. Ponudnik mora podpisati Izjavo 4
v Poglavju 10, da ima plačane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. Izjava banke o možnosti najetja kredita prvovrstne
banke v Republiki Sloveniji ali tuje banke v
višini 340.000 EUR za vsa razpisana dela.
Ponudnik mora v ponudbi predložiti pooblastilo ponudnika naročniku za pridobivanje
informacij od bank ponudnika z navedbo
bank ponudnika v času izvajanja javnega
naročanja in v času trajanja pogodbe za
izvedbo razpisanih del.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Seznam najpomembnejših opravljenih
del v katerega navede naziv naročnika,
vrsto del, leto dokončanja in vrednost pogodbe, iz katerega je razvidno, da ima v zadnjih petih letih uspešne izkušnje kot glavni
izvajalec ali partner v skupnem nastopanju
(Joint Venture) za istovrstna dela,na avtocestah, hitrih cestah, glavnih cestah, kot
sledi:
– za Izvajanje zunanje kontrole kakovosti pri obnovi vozišč na avtocestah v Republiki Sloveniji v letu 2007 pri vsaj enem
javnem naročilu v vrednosti ne manjši od
126.000 EUR ali pri vsaj dveh javnih naročilih vsak v vrednosti ne manjši od 70.000
EUR. Ponudnik mora seznamu priložiti potrdila naročnikov del, kijih navaja v seznamu, daje dela po pogodbi opravil pravilno
in pravočasno. Seznam glavne Izvajalčeve
opreme (laboratorijska oprema, vozila in
naprave), predlagane za izvedbo izvedbo
zunanje kontrole kakovosti po Pogodbi in
izjavo o zagotovitvi in časovni razpoložlji-
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vosti minimalno potrebne laboratorijske in
ostale opreme za izvedbo del.
Seznam ključnih kadrov, odgovornih za
izvedbo zunanje kontrole kakovosti kjer je
potrebno navesti izobrazbene in strokovne
kvalifikacije za kadre, predvidene za izvajanje del po pogodbi. Za predlaganega
odgovornega vodjo del bo izbrani ponudnik moral v roku najkasneje 10 dni po
podpisu pogodbe predložiti Odločbo Inženirske zbornice Slovenije, kot dokazilo, da
izpolnjuje pogoje za odgovornega vodjo del
v skladu z drugim odstavkom 77. člena
ZGO-1-UPB1.
V primeru, da ponudnik na razpisanem
javnem naročilu ne bo angažiral podizvajalcev, mora podpisati izjavo, da bo dela
izvajal sam in da nima podizvajalcev, v primeru, da bo razpisano javno naročilo izvajal s podizvajalci pa mora priložiti seznam
pod izvajalcev.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IIl.3.2) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:

ring d.o.o., Kotnikova 40, Ljubljana, sejna
soba 1.18.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da, postopek odpiranja je javen.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1001 Ljubljana, Slovenija,
e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.

Merila
1. Reference
2. Oprema
3. Akreditacija
4. Finančni delež

Ob-10187/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Splošna bolnišnica Maribor, Ljub
ljanska ulica 5, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(‑e) točka(‑e): Skupina za javna
naročila, tel. 02/321-25-66.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: filmi in kemikalije za rentgensko
slikanje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Maribor, Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
– sklop št. 1: RTG filmi kubičnega nanosa – za razv. aparat AGFA,
– sklop št. 2: RTG kemik, za film tabul.
nanos – razv. ap. KODAK,
– sklop št. 3: RTG filmi lamelnega nanosa – za razv. aparat Ferrania.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
25311000, dodatni predmet(-i): 24641230.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 346.000 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: 1
Naslov: RTG filmi kubičnega nanosa
– za razv. aparat AGFA
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: lnterexport, d.o.o., Dunajska 139, 1000 Ljubljana, Slovenija.
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IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 2007/000147.
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:
29. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 41 EUR.
Pogoji in način plačila: razpisno dokumentacijo lahko ponudniki prevzamejo vsak
delovnik od 8. do 11. ure. Stroške razpisne
dokumentacije lahko ponudniki poravnajo z
virmanom na TRR SI56 02923-0014562265
pri Novi Ljubljanski banki d.d. v korist DDC
svetovanje inženiring, Družba za svetovanje
in inženiring d.o.o., s pripisom »za razpisno
dokumentacijo«. Tuji ponudniki iz držav EU
so oproščeni DDV, zato plačajo ceno brez
DDV, ki znaša 34,17 EUR. Kupci razpisne
dokumentacije iz EU, so dolžni pooblastiti
prevzemnika razpisne dokumentacije. V primeru, da prevzemnik ni pooblaščen ali noče
podpisati izjave o prevzemu razpisne dokumentacije, je kupec dolžan plačati razpisno
dokumentacijo v znesku, ki vključuje DDV.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do 8.30.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.7) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 142 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.8) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 9. uri; v prostorih DDC svetovanje
inženiring, Družba za svetovanje in inženi-

Obvestila
o oddaji naročila
Blago

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
215.250,82 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 2
Naslov: RTG kemik, za film tabul. nanos
– razv. ap. KODAK
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
1.891,32 EUR brez DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 leto.
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: za sklop 3
naročnik ni prejel nobene ponudbe.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Splošna bolnišnica Maribor
Št. 253/07
Ob-10251/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1525 Ljubljana, Slovenija, v roke: tajništvo komercialnega
sektorja, tel. ++386/1/522-11-25, faks
++386/1/522-12-54.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– zdravje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup sadja in zelenjave – 54
sklopov – 2. faza (april 2007).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup sadja in zelenjave – 54 sklopov
– naročilo se oddaja po sklopih; en sklop,
več sklopov ali vse sklope.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
15.30.00.00-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2005/S183-180752 z dne 22. 9. 2005.
Št. naročila: 42
Naslov: sklopi-april-29
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kralj
Stanislav, Brinje 14, 1262 Dol pri Ljubljani,
Slovenija.

V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: sklop: april-17, 18
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Sadjarstvo Boris Toš, Drbetinci 3, 2255 Vitomarci,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: sklop: april-52, 53, 54
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Babnik
Silvo, Tomačevo 35, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: 42
Naslov: sklopi-april-31, 51
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Adam
komerc, d.o.o., Stantetova 7, 1000 Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: sklopi-april-3, 5, 8, 19, 27, 39,
46
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Geaprodukt, d.o.o., Dolenjska cesta 214, 1000
Ljubljana, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: sklopi-april-7, 25, 30, 33, 38, 40,
41, 44, 45, 47, 49
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Krnc,
d.o.o., Mestne njive 14, 8000 Novo mesto,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: sklopi-april-1, 4, 10, 12, 14, 20,
21, 22, 23, 24, 26, 34, 37, 42, 43, 48, 50
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Mer-
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cator, d.d., Dunajska 107, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
Št. naročila: 42
Naslov: sklop: april-32
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 8.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Kmetija Bohinc, Zalog 39, 4207 Cerklje na Gorenjskem, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 1 mesec.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev Skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Klinični center Ljubljana
Ob-10648/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): ZORD Slovenija,
Gospodinjska ulica 8, 1000 Ljubljana,
Slovenija, tel. 386/1/518-89-17, e-pošta:
i.horvat@zord.org, faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.zord.
org.
I.2) Vrsta narocnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: menjava letalskega goriva JET
A1.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Petrol, d.d., Aeroservis Brnik, Brnik 13OL, 4210 Brnik.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
menjava naftnih derivatov, in sicer odkup
300.000 litrov letalskega goriva JET A1 in
dobava 300.000 litrov letalskega goriva
JET A1.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23100000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN2-2/07
Naslov: Menjava letalskega goriva
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega
subjekta, kl mu je bilo naročilo oddano:
Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta
50, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
rok.blenkus@zord.org, tel. 00386/1/471-43-59,
faks 00386/1/471-43-41-39, internetni naslov: www.petrol.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
6.000 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
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VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
ZORD Slovenija

Gradnje
Št. 012/07
Ob-10171/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Občina Trbovlje, Mestni trg 4, SI‑1420 Trbovlje, Slovenija, v
roke: Jože Medved, tel. +386/3/563-48-00,
e-pošta: joze.medved@trbovlje.si, faks
+386/3/562-79-86.
Internetni naslov naročnika: www.trbov
lje.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: čistilne naprave in kanalizacijska infrastruktura porečja osrednje Save
– čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Trbovlje.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Trbovlje, Slovenija.
Šifra NUTS: SI005.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Projekt čistilna naprava in kanalizacijska infrastruktura Občine Trbovlje obsega
projektiranje in izgradnjo čistilne naprave, s
kapaciteto 19.000 PE ter kanalizacijskega
sistema v skupni dolžini 5,3 km, ki vključuje
kanale Zd, J, E, A, C, Z1 in B ter izgradnjo
zadrževalnih bazenov.
Izvajalec bo moral v okviru projekta pripraviti vso potrebno projektno in tehnično
dokumentacijo, pridobiti gradbena dovoljenja, izgraditi vse objekte ter izvesti poskusno
obratovanje in predajo objektov.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.25.21.00-9, 45.23.24.00-6, dodatni
predmeti(-i): 74.23.20.00-4, 45.25.21.30-8,
45.23.24.10-9.
II.1.6) Naročilo je vključeno v sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 5,387.517,85 EUR brez DDV.
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: CCI
2005/SI/16/C/PE/004/01.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročnikom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo: 2006/S 34-036933 z dne 18. 2. 2006;
Ob‑3843/06 z dne 17. 2. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S 176-187336
z dne 15. 9. 2006, Ob-25717/06 z dne 15. 9.
2006.
Št. naročila 2005-PE-1-1-01
Naslov: Občina Trbovlje, Mestni trg 4,
SI-1420 Trbovlje

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V.1) Datum oddaje naročila: 26. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 5.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročeno oddano: SGP
Pomgrad d.d., Murska Sobota (Slovenija) v skupnem nastopu s partnerjem Riko
d.o.o., Ljubljana (Slovenija), Bakovska ulica 31, 9000 Murska Sobota, Slovenija, tel.
+386/2/534-18-56, faks +386/2/534-18-68.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
5,387.517,85 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: da; projekt se sofinancira iz sredstev
EU Kohezijskega sklada; projekt št. CCI
2005/SI/16/P/PE/004.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Občina Trbovlje
Št. 00701-03/2007
Ob-10415/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Republika Slovenija – Ministrstvo
za promet – Direkcija RS za ceste, Tržaška 19, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
01/478-83-36, e-pošta: irena.skubic@gov.
si, faks 01/478-80-36.
Internetni naslov naročnika: www.dc.gov.
si
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela R1-232/1314 Ured
skozi Hodoš.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: odsek
ceste R1-232 Hoodoš–Petrovci.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
gradbena dela R1-232/1314 Ured skozi
Hodoš.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45233120.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1)
Skupna
končna
vrednost
naročil(-a): 422.090,80 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Št. naročila: A-220
Naslov: Gradbena dela R1-232/1314
Ured skozi Hodoš
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SGP
Pomgrad d.d., Bakovska 31, 9000 Murska
Sobota, Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost
naročila: 420.050 EUR.

Skupna končna vrednost naročila:
506.508,96.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste

Storitve
Št. 6/35-3674/1-07

Ob-10163/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, v roke: Alenka Horvat, faks 02/449-23-79.
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: varovanje premoženja Pošte Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 23.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Pošta Slovenije
d.o.o., PE Celje, Kosova ulica 5, 3000 Celje.
Šifra NUTS: SI0.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
varovanje premoženja Pošte Slovenije
d.o.o. na območju PE Celje.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74610000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.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: 102/S.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: 102/S
Naslov: Varovanje premoženja
V.1) Datum oddaje naročila: 8. 12.
2006.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Prosignal d.o.o., Kersnikova ulica 19, 3000 Celje,
Slovenija.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
10,500.000 SIT brez DDV.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Ob-10170/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Republika Slovenija, Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000
Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. 00386/1/478-18-83, e‑pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba letalskih prevozov za leto
2006 – 2008, šifra: 430-97/2006, oznaka
JN: ODLET-25/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 3.
Glavni kraj izvedbe: predvsem območje
Evrope, Rusije, Severne Afrike, Bližnjega
vzhoda in severne Amerike.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba letalskih prevozov za leto 2006–
2008.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
62.00.00.00-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 7,739.400 € brez DDV.
(V ceni ni obračunan davek na dodano
vrednost (točka f) 53. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1).
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-97/2006;
zap. št. JN: ODLET-25/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno informativno obvestilo: Glasilo evropske skupnosti, z dne 9. 8. 2006
št. 2006/S 150-162136, Uradni list RS, št.
85-86 z dne 11. 8. 2006, Ob-23023/06.
Obvestilo o naročilu: Glasilo evropske
skupnosti, z dne 11. 8. 2006, št. 2006/S
152-164489, Uradni list RS, št. 88 z dne
18. 8. 2006, Ob-23190/06.
Druge prejšnje objave: popravek objave razpisne dokumentacije v Glasilu evropske skupnosti z dne 9. 9. 2006, št. 2006/S
172-182902, popravek objave razpisne dokumentacije v Uradnem listu RS, št. 96 z
dne 15. 9. 2006, Ob-25470/06.
Št naročila: ODLET-25/2006, Številka:
430-97/2006
Naslov: Izvedba letalskih prevozov za
leto 2006–2008
V.1) Datum oddaje naročila: 20. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 2.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: skupna ponudba GIO d.o.o., Ljubljana (glavni partner) in Adria Airways
d.d., Ljubljana (partner), Dunajska 160,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:

danica.sprah@gio.si, tel. 00386/1/589-78-08,
internetni naslov: www.gioaviation.com, faks
00386/1/568-34-38.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
7,739.400 € brez DDV.
(V ceni ni obračunan davek na dodano
vrednost (točka f) 53. člena Zakona o davku
na dodano vrednost (ZDDV-1).
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: do 31. 12. 2008 oziroma do podpisa nove pogodbe.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000
Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@
gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, faks
00386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83,
faks 00386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
23. 3. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10181/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna (-e) točka (-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
1.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: obnova talnih označb na mejnih
prehodih Republike Slovenije z oznako ODTAL-55/2006.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 1.
Glavni kraj izvedbe: Slovenija.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
obnova talnih označb na mejnih prehodih Republike Slovenije.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.32.70-2.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-295/2006;
zap. št. JN: ODTAL-55/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Obvestilo o naročilu: Uradni list RS, št.
7/07 z dne 26. 1. 2007, Ob-1465/07.
Št naročila: ODTAL-55/2006, številka:
430-295/2006
Naslov: Obnova talnih označb na mejnih
prehodih Republike Slovenije
V.I) Datum oddaje naročila: 19. 3. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Skladno z
80. členom ZJN-2 se vse ponudbe zavrnejo.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 112.669 € z 20% DDV.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 00
386/1/234-28-00, faks 00 386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83,
faks: 00386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10188/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Urad Vlade RS za komuniciranje,
Gregorčičeva 25, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Urad Vlade RS
za komuniciranje, tel. 01/478-26-30, v roke:
Simon Figar, e-pošta: simon.figar@gov.si,
faks 01/251-23-12.
Internetni naslov naročnika: www.ukom.
gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dnevni bilten STA 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: sedež izvajalca.
šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
storitev dnevnega biltena STA med 1. 4.
2007 in 31. 12. 2007.
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II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
92400000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 180.500 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa:
c) Gradnje/blago/storitve lahko zagotovi
samo določen ponudnik, in sicer zaradi razlogov, ki so:
– povezani z zaščito izključnih pravic.
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: STA 08/2007.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: ne.
Št. naročila: STA 08/2007
Naslov: Dnevni bilten STA 2007
V.1) Datum oddaje naročila: 30. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Slovenska
tiskovna agencija d.o.o., Tivolska cesta 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/241-01-00,
e-pošta: info@sta.si, 01/434-29-70, internetni naslov: www.sta.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 180.500 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
180.500 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
Vl.3.1) Organ, kije pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Vl.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev
revizije poteče 10. dan od objave tega obvestila.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožb: Državna
revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
2. 4. 2007.
Urad Vlade RS za komuniciranje
Ob-10226/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna (-e) točka(-e): Republika Slovenija, Ministrstvo za
javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Služba za javna
naročila, tel. 00386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: več dela, več projektirane površine Bežigrajski dvor v Ljubljani, z oznako
2006/P 60.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI 00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
več dela, več projektirane površine Bežigrajski dvor v Ljubljani.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74200000-1.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 1,264.958,79 EUR z 20% DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, brez
predhodnega javnega razpisa.
Utemeljitev izbire postopka s pogajanji
brez javnega razpisa.
e) Naročajo se dodatne gradnje/blago/storitve pod natančnimi pogoji, navedenimi v Direktivi.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik: številka:
430-297/2006; zap. št. JN: 2006/P 60.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Druge
prejšnje
objave:
2006/S 221-236984 z dne 21. 11. 2006 in
123-124/2006 z dne 1. 12. 2006.
Št. naročila: 2006/P 60, številka:
430-297/2006
Naslov: Več dela, več projektirane površine Bežigrajski dvor v Ljubljani
V.I) Datum oddaje naročila: 2. 4. 2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 1.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: vodilni partner izvajalec v JV Projekt-Investbiro: Projekt d.d., Kidričeva
9/a, 5000 Nova Gorica, Slovenija, e-pošta:
projekt@siol.net, tel. 00386/5/338-00-00,
faks 00386/5/302-44-93.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
30.362,40 EUR.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene
postopke:
Državna
revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska cesta
54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta:
dkom@gov.si, tel. 00386/1/234-28-00, faks
00386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: rok za vložitev pritožbe (zahtevka za revizijo) je 10 dni
po prejemu odločitve o oddaji naročila. Po
končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno
v postopku povračila škode pred sodiščem
splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena
ZRPJN).
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Republika
Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si, tel. 00386/1/478-18-83,
faks 00386/1/478-86-49.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 430-181/2006/36

Ob-10288/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(‑e):
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v roke: Marija Blažič, tel. +386/1/478-18-83, e-pošta:
gp.mju@gov.si, faks 00386/1/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni ali zvezni organ, vključno z njihovimi
regionalnimi ali lokalnimi oddelki.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: da.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje storitev upravljanja,
obratovanja in vzdrževanja objektov, garaž,
vgrajenih sistemov in naprav ter urejanje
in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih
zemljišč in garaž v objektih po sklopih za potrebe državnih organov v Ljubljani, in sicer:
sklop 1: Upravni center Tržaška cesta 19,
19a in Langusova ulica 4 ter sklop 2: Objekt
PTC Ledina, Kotnikova 5.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve št. 14.
Glavni kraj izvedbe: Ljubljana.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
upravljanje, obratovanje, vzdrževanje
objektov, vgrajenih sistemov in naprav
ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov, funkcionalnih zemljišč in garaž v
objektih za potrebe državnih organov v
Ljubljani;
Naročilo je bilo razdeljeno v dva sklopa:
– sklop 1: Upravni center Tržaška cesta
19 in 19a ter Langusova ulica 4 in
– sklop 2: Objekt PTC Ledina, Kotnikova
ulica 5.
II.1.5) Enoten besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.20.00-6.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 602.047,07 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 602.047,07 EUR z 20% DDV,
najvišja ponudba 771.524,79 EUR z 20%
DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: številka: 430-181/2006,
Ev. št. JN: ODUPR-38/2006.
IV.3.2) Prejšnja(-e) objava(-e) v zvezi z
istim naročilom: da.
Predhodno
informativno
obvestilo:
2006/S12-013485 z dne 16. 1. 2006.
Obvestilo o naročilu: 2006/S209-223230
z dne 3. 11. 2006.
Druge prejšnje objave: 2006/S24-026700
z dne 4. 2. 2006.
Št. naročila ODUPR-38/2006
Naslov: upravljanje, obratovanje, vzdrževanje objektov, vgrajenih sistemov in naprav
ter urejanje in čiščenje skupnih prostorov,
funkcionalnih zemljišč in garaž v objektih za
potrebe državnih organov v Ljubljani
V.1) Datum oddaje naročila: 16. 2.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 4.
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V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SPL, d.d.,
Frankopanska 18a, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/47-36-861, faks 01/23-11-139.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
602.047,07 EUR z 20% DDV; najnižja ponudba 602.047,07 EUR z 20% DDV, najvišja
ponudba 771.524,79 EUR z 20% DDV.
Če gre za letno ali mesečno vrednost,
navedite: 24 mesecev.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1.1) Naročilo se nanaša na projekt
in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
VI.3.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih
naročil, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, faks
+386/1/234-28-40.
VI.3.2) Vlaganje pritožb: 9. 2. 2007.
VI.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlagatelju pritožb: Ministrstvo
za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: gp.mju@gov.si,
tel. +386/1/478-18-83, internetni naslov:
www.mju.gov.si, faks +386/1/478-86-49.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 377/07

Ob-10654/07

I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(-e): ZORD Slovenija, Gospodinjska
ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija tel.
386/1/518-89-17, faks 386/1/518-89-11.
Internetni naslov naročnika: www.zord.
org.
I.2) Vrsta naročnika in glavna podrčja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– drugo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: delegiranje naftnih derivatov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
Glavni kraj izvedbe: Republika Slovenija,
Zvezna republika Nemčija.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
delegiranje 35.000 m3 srednjih destilatov
(dieselsko gorivo, kurilno olje – ekstra
lahko, letalsko gorivo JET A1).
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV); glavni besednjak, glavni predmet:
23110000.
II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.2.1)
Skupna
končna
vrednost
naročil(-a): 740.400 EUR brez DDV.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena je bila elektronska
dražba: ne.
Št. naročila: JN4/0
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta ki mu je bilo naročilo oddano: OMV Deutschland GmbH, Hai-

minger Straße 1, 84489 Burghausen,
Nemčija,
tel.
0043/140440-22-036,
e-pošta:
hans.kolar@omv.com,
faks
0043/1/40440-622036.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila:
252.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
216.000 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN4/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Petrol, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 50,
1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: rok.
blenkus@petrol.si, tel. 00386/1/471-43-59,
faks 00386/1/471-41-39, internetni naslov:
www.petrol.si.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost
naročila: 126.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
104.400 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
Št. naročila: JN4/07
Naslov: Delegiranje naftnih derivatov
V.1) Datum oddaje naročila: 22. 3.
2007.
V.2) Število prejetih ponudb: 3.
V.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, kl mu je bilo naročilo oddano:
DS-Mineralöl
GmbH,
Cuxhavener Straße 42/44, 28217 Nemčija,
e-pošta: adamczyk@ds-bremen.de, tel.
0049/421/396-99-842, faks 0049/421/39-14-77.
V.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost
naročila: 420.000 EUR brez DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
420.000 EUR brez DDV.
V.5) Naročilo bo verjetno s pogodbo oddano podizvajalcem: ne.
VI.1) Naročilo se nanaša na projekt in/ali
program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: postopek za
oddajo konkretnega naročila je bil izveden
v skladu z 20. členom Zakona o javnem
naročanju (Ur. I. RS, št. 128/06).
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
ZORD Slovenija
Št. 66305-58/2006-25
Ob-10708/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, v roke: mag. Mirjana Kregar, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel:
+386/1/369-77-24, faks +386/1/369-78-33,
elektronska pošta: gp.mddsz@gov.si, internetni naslov: www.mddsz.gov.si.
I.2) Vrsta naročnika: drugo.
II.1) Vrsta javnega naročila: storitve.
Kategorija storitve: 27.
Ali se v primeru kategorij storitev od 17
do 27 strinjate z objavo tega obvestila: da.
II.2) Ali gre za okvirni sporazum: ne.
II.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72000000.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je določil naročnik: izvajanje celovite storitve infor-
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macijskega sistema centrov za socialno delo,
ki vključuje vzdrževanje, izvajanje centralnih
obdelav podatkov in masovno tiskanje, izvajanje dograditev, nadgradenj in optimizacij
aplikacije ISCSD in standardizacijo,
II.5) Kratek opis: vzdrževanje, izvajanje obdelav, nadgradnje in masovno tiskanje aplikacije ISCSD za module, ki
jih je razvil Comland (delno plačilo za
izgubljeni dohodek, krajši delovni čas,
plačilo prispevkov, strševsko varstvo in
nadomestila, oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev, družinski pomočnik)
v obdobju od 1. 4. 2007 do 31. 3. 2010.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,071.929 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:
k) javno naročilo storitev, ki je bilo izbranemu kandidatu ali enemu izmed njih oddano na podlagi natečaja.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev: javno
naročilo št. 66305-58/2006: Comland d.o.o.,
v roke: Aleš Žižmund, Kotnikova 30, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. +386/1/438-01-60,
faks +386/1/438-01-68, elektronska pošta
iscsd@comland.si, internetni naslov: www.
comland.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): cena: 1,250.000
EUR.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: da.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 66305-58/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila:
1. 4. 2007.
VI.4) Število prejetih ponudb 2.
VI.5) Ali je bilo obvestilo o tem javnem
naročilu treba 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: 2. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
šT. 66305-58/2006-24
Ob-10709/07
Ali je to javno naročilo vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA): ne.
I.1) Uradno ime in naslov naročnika:
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, v roke: mag. Mirjana Kregar, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/369-77-24, faks +386/1/369-78-33,
elektronska pošta: gp.mddsz@gov.si, internetni naslov: www.mddsz.gov.si.
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.3.1) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72000000.
II.4) Naslov javnega naročila, ki ga je
določil naročnik: celovita storitev izvajanja
informacijskega sistema centrov za socialno delo, ki vključuje vzdrževanje, izvajanje
obdelav, izvajanje dograditev, nadgradenj
in optimizacij aplikacije ISCSD in masovno
tiskanje.
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II.5) Kratek opis: vzdrževanje, izvajanje obdelav, nadgradnje in masovno tiskanje aplikacije ISCSD za module, ki jih
je razvil Rais (denarne socialne pomoči
– DSP, otroškega dodatka in dodatka za
veliko družino OD, DVD, starševskega
dodatka SV, pomoči ob rojstvu otroka
in izdani zavitki PRO, izplačilo članom
komisij, dodatek za nego otroka DNO,
rejništvo RE) v obdobju od 1. 4. 2007 do
31. 3. 2010.
II.6) Ocenjena skupna vrednost (brez
DDV): 1,500.000 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:
k) javno naročilo storitev, ki je bilo izbranemu kandidatu ali enemu izmed njih oddano na podlagi natečaja.
IV.2) Merila za oddajo: najnižja cena.
V.1.1) Ime in naslov izbranega dobavitelja, gradbenika ali ponudnika storitev:
javno naročilo št. 66305-58/2006 – RAIS:
Rais d.o.o., v roke: Lenča Legiša Založnik,
Jamova 39, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/241-98-80, faks +386/1/241-98-82,
elektronska pošta: iscsd@rais.si, internetni
naslov: www.rais.si.
V.1.2) Podatki o vrednosti javnega naročila ali o najnižji in najvišji ponudbi, ki se
je upoštevala (brez DDV): cena 1,700.000
EUR.
V.2.1) Ali obstaja verjetnost, da se bo
javno naročilo s pogodbo oddalo podizvajalcem: ne.
VI.1) Ali je to neobvezno obvestilo: ne.
VI.2) Referenčna številka, ki jo je dokumentu določil naročnik: 66305-58/2006.
VI.3) Datum oddaje javnega naročila: 28.
2. 2007.
VI.5) Ali je bilo obvestilo tem javnem naročilu treba objaviti v UL: da.
VI.6) Ali se javno naročilo nanaša na
projekt/program, ki se financira iz sredstev
EU: ne.
VI.8) Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano: 10. 4. 2007.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 200-3/07-14

Ob-10632/07

Podaljšanje roka
Na podlagi in v skladu z določili Zakona o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06) naročnik podaljšuje rok za oddajo prijav za JN
“Dializne raztopine (ANL10A) (objava v Ur.
l. RS, št. 26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7718/07)
in spreminja tekst objave tako, da se po novem pravilno glasi:
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IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 25. 4. 2007 do 9. ure.
Splošna bolnišnica
”Dr. Franca Derganca” Nova Gorica
Ob-10716/07
Podaljšanje roka
V javnem razpisu za nabavo traktorja s
priključki, po postopku zbiranja ponudb po
predhodni objavi, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 29 z dne 30. 3. 2007 Ob-8521/07
in popravek objavljen v Uradnem listu RS, št.
30 z dne 6. 4. 2007 Ob-9739/07, se podaljša
rok za oddajo in odpiranje ponudb, in sicer:
Oddaja ponudb: 20. 4. 2007 do 10. ure
Odpiranje ponudb: 20. 4. 2007 ob 10.15.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-10642/07
Sprememba
V javnem naročilu, št. JN-B0018 za oddajo naročila blaga po postopku zbiranja
ponudb po predhodni objavi, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 6. 4. 2007;
Ob-9471/07, se spremeni točka II.1.3 – Kratek opis naročila ali nabave, kot sledi: Razširitev video/avdio preklopnika.
RTV Slovenija, Javni zavod
Ob-10168/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Mestna občina Ljubljana, Mestni
trg 1, 1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Irena Stopar, v roke: Irena Stopar, tel. 01/306-44-33, e-pošta:
irena.stopar@ljubljana.si, faks 01/306-44-07.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava lahkega kurilnega olja (KOEL)
za potrebe Mestne uprave Mestne občine
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 lahkega kurilnega olja (KOEL) za
potrebe Mestne uprave Mestne občine
Ljubljana.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23.13.20.00-1.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 30. 6. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% od vrednosti pogodbe.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik in njegov zakoniti zastopnik ne
smeta biti pravnomočno obsojena zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena

v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05 in
17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito
posredovanje in dajanje daril za nezakonito
posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija zoper
finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih
interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
Dokazilo:
– izjava pravne osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom,
– izjava zakonitega zastopnika pravne
osebe, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo s pooblastilom.
Ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega naročila.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
Ponudnik ne sme biti v postopku prisilne
poravnave, stečaja, likvidacije ali v katerem
koli podobnem položaju.
Dokazilo: izjava, dana pod kazensko in
materialno odgovornostjo.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
Naročilo je omejeno na zaščitene delavnice.
Izvedba naročila je omejena na programe
zaščitenih delovnih mest.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja, ki
bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni
sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek v
dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 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: 120 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 23. 4.
2007 ob 10. uri; Mestna občina Ljubljana,
Oddelek za finance, Služba za javna naročila
Dalmatinova 1, Ljubljana, soba 103/I.
Mestna občina Ljubljana
Št. 025-21/2007
Ob-10225/07
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, v
roke: Mateja Garafolj, tel. 01/470-00-50,
e-pošta: mateja.garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: žična ograja in materiali za postavitev žične ograje za zaščito mladja pred
rastlinojedo divjadjo.
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) Kratek opis naročila ali nabave:
Sklop 1: samonosna žična ograja za zaščito mladja pred rastlinojedo divjadjo (minimalna višina žične ograje je 200 cm, minimalno št. horizotalnih žic 22 in maksimalna razdalja med vertikalnimi žicami 15 cm);
37.300 m.
Sklop 2: materiali za postavitev ograje
za zaščito mladja pred rastlinojedo divjadjo
(žica za napenjanje 3 mm, 33.000 m; sidra
za učvrstitev (30% l=30 cm; 70% l=50 cm),
8.000 kosov; U žebljički, 100.000 kosov; napenjala, 2.000 kosov in spenjala, 5.000 kosov).
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
28.41.30.00-0.
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:
10 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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.: 101-988. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije,
mora predložiti potrdilo o plačilu in posredovati naslednje podatke: naziv, naslov, davčno
številko (če je davčni zavezanec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 45 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnosti ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje splošne zahteve:
– 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, ki je predmet javnega naročila;
– in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 8.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestav
ljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 12. uri; sejna soba Zavoda za gozdove Slovenije, Večna pot 2, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-10544/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264
Bohinjska Bistrica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): projekt3.oskrjm@guest.arnes.si,
v roke: Helena Markelj, tel. 04/577-00-19,
e-pošta: projekt3.oskrjm@guest.arnes.si,
faks 04/577-00-13.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sukcesivna dobava prehrambenih
artiklov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Osnovna šola dr.
Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, Bohinjska Bistrica.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava prehrambenih artiklov
za potrebe šolske prehrane:
1. skupina živil: goveje in telečje meso,
svinjsko meso, mesni izdelki, perutninsko
meso in izdelki iz perutninskega mesa, jajca:
1.1. podskupina živil: goveje in telečje
meso,
1.2. podskupina živil: svinjsko meso,
1.3. podskupina živil: mesni izdelki,
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1.4. podskupina živil: perutninsko meso
in izdelki iz perutninskega mesa,
1.5. podskupina živila: jajca;
2. skupina živil: mleko in mlečni izdelki;
3. skupina živil: sveže mleko;
4. skupina živil: kruh in čokolade:
4.1. podskupina živil: kruh,
4.2. podskupina živil: čokolade;
5. skupina živil: pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki in keksi;
6. skupina živil: sveže sadje, sveža zelenjava, testenine, konzervirano sadje, sadni
sirupi, sokovi, razno prehrambeno blago:
6.1. podskupina živil: sveže sadje,
6.2. podskupina živil: sveža zelenjava,
6.3. podskupina živil: testenine,
6.4. podskupina živil: konzervirano sadje, sadni sokovi in sirupi,
6.5. podskupina živil: razno prehrambeno blago;
7. skupina živil: zamrznjeni prehrambeni
izdelki, zamrznjene ribe in ribji izdelki.
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. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: lastna menica v višini 10% od vrednosti ponujenega blaga za resnost ponudbe in za
izvedbo pogodbenih obveznosti pri izbranih
ponudnikih. Neizbranim ponudnikom se menica v treh dneh po pravnomočnosti sklepa
o izbiri vrne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok je 30 dni po prejemu
računa. Računi se izdajajo za blago dobavljeno v predhodnem mesecu.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: sklenjena pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika o dokazovanju sposobnosti ponudnika za izvedbo predmetnega
javnega naročila:
– da ponudnik in vsak njegov zakoniti
zastopnik, če gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2,
– da proti ponudniku ni uveden postopek
prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije,
– da je ponudnik poravnal davke, prispevke in druge obveznosti v skladu s predpisi,
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu,
– da izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisa.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) Obrazec BON 1/P;
b) Potrdilo o poslovanju na vseh odprtih transakcijskih računih ponudnika, iz
katerih je razvidna kreditna sposobnost
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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:
Reference: ponudnik navede vsaj 5 referenc za zadnja 3 leta. Naročnik bo priznal
referenco, če so bile dobave, ki jih ponudnik
navaja, zaključene ali prevzete v času predložitve ponudbe. Predmet, ki ga navaja, se
mora nanašati na enak ali večji velikostni,
cenovni in kakovostni red, kot je naročnikov.
Ponudnik mora priložiti potrdila naročnikov
storitev, ki jih navaja, da je storitev po pogodbah opravil pravilno, kvalitetno in v dogovorjenih rokih.
Tehnična opremljenost: ponudnik poda
pisno izjavo, da ima ustrezen vozni park
za prevoz prehrambenih artiklov in da ima
uveden HACCP sistem.
Prospektni ali drug material, vzorci in
podobno za predmet ponudbe, iz katerega
je razviden proizvajalec le-te in zahtevane
tehnične lastnosti, kot izhajajo iz naročnikovih tehničnih zahtev in pogojev.
III.2.4) Pridržana naročila: ne
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. celovitost ponudbe

Ponderiranje
80 točk
20 točk

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 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: 15. 5.
2007 ob 7.30; Osnovna šola dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, Savska cesta 10, 4264 Bohinjska Bistrica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; če prinesejo s seboj pooblastilo.
Osnovna šola dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica
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Ob-10545/07
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, v
roke: Mateja Garafolj, tel. 01/470-00-50,
e-pošta: Mateja.Garafolj@zgs.gov.si, faks
01/423-53-61.
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: zaščitni tulci.
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) Kratek opis naročila ali nabave:
1 sklop: polni zaščitni tulci 1,2 m – 9.000
kosov,
2. sklop: polni zaščitni tulci 1,8 m – 2.000
kosov,
3. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,5 m – 45.000 kosov,
4. sklop: grobo mrežasti zaščitni tulci
1,8 m – 2.000 kosov,
5. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci 1,2 m
– 40.000 kosov,
6. sklop: fino mrežasti zaščitni tulci 1,5 m
– 13.000 kosov.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
33.18.42.00-5.
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:
10 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
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.:
101-985. Ponudnik, ki zahteva dvig razpisne dokumentacije, mora predložiti potrdilo
o plačilu in posredovati naslednje podatke:
naziv, naslov, davčno številko (če je davčni
zavezanec).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila 45 dni.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo priznal sposobnosti ponudnikom, ki bodo izpolnjevali naslednje splošne zahteve:
– 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 posedo-

vanje 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, ki je predmet javnega naročila;
– in drugo po razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: po razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila: Sklop 1, 2
1. cena
2. raztržna trdnost
3. svetlobna propustnost

Ponderiranje
65%
25%
10%

Merila: Sklop 3, 4, 5, 6
1. cena
2. raztržna trdnost

Ponderiranje
65%
35%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 11. 5. 2007 do 8.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 150 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 11. 5.
2007 ob 10.30; Zavod za gozdove Slovenije, Večna pot 2, Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Zavod za gozdove Slovenije
Ob-10546/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e)
točka(-e):
Holding
Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul.
11, 1506 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): nabava@slo.zeleznice.si,
v roke: Tatjana Kajin, tel. 01/29-14-631,
e-pošta: tatjana.kajin@slo.zeleznice.si, faks
01/29-14-833.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis
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Št.

Zap.
št.

Vrsta materiala

Enota

Standard

1

Plošča podložna S 49
– 1:20; DŽ 6a 345x160 mm

kos

JŽS G1.101 UIC 864-6

2

Sponka PANDROL UIC 60
E2055-S

kos

navodilo JŽ

3

Ploščica pritrdilna za K pritr- kos
ditev DŽ 8b

JUS P.B1.170

4

Vijak spojni z matico S45
S49 M24x130 DŽ 3a

kos

JŽS G1.310

5

Vijak T za pritrditev »K«
M22x65 – DŽ 11a

kos

JŽS G1.315 UIC 864-2

6

Vijak T za pritrditev »SKL 2« kos
M22x48 – DŽ 11b

JŽS G1.316 UIC 864-2

7

Podložka dvojna elastična
24, DŽ 70

kos

JŽS G1.326 UIC 864-3

8

Tirfon, l= 150 mm, DŽ 12

kos

JŽS G1.341 UIC 864-1

108.000

9

Tirfon, l= 160 mm, DŽ 12

kos

JŽS G1.341 UIC 864-1

115.000

10

Tirfon, l= 130 mm, DŽ 55a

kos

JŽS G1.341 UIC 864-1

5.000

11

Tirfoni za kape na lesenih
pragih 18x110

kos

JUS P.B1.121

12

Objemke za Mathee naprave (l+d)

par

JŽS G1.070

13

Kapa za leseni prag – komplet

kos

JŽS G1.071

14

Mathee naprava proti vzd.
pomiku tir. S 49 les. prag

kpl

JŽS G1.070

15

Tirnica prehodna UIC60 /
S49 – leva (7,20m)

kos

16

Tirnica prehodna UIC60 /
S49 – desna (7,20m)

kos

17

Spojka plastična S45 S49;
za izoliran stik

kpl

II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: DDP na mesta razklada, navedena v razpisnem obrazcu 9.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
glej tč. II.1. oziroma Prilogo I.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en sklop.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 20. 5. 2007, zaključek: 31. 8.
2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponujene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: minimalni rok plačila = 90 dni
od dneva dobave.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2) Pogoji za sodelovanje: skladno z
razpisno dokumentacijo – možno ponuditi
posamezne postavke.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:

Skupaj

4.300
5.000
30.000
1.000
60.000
1.000
270.000

3.700
4.600
4.500
1.700
1
1
50

Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, ne sme biti pravnomočno obsojen
zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list
RS, št. 63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04,
37/05 in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnin (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci
mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedene v razpisni dokumentaciji.
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IV.1.1) Merila za oddajo:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. plačilni rok
3. reference

Ponderiranje
95
3
2

IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 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.
Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije: pridobiti
jo je mogoče do: 26. 4. 2007.
Cena: EUR 25 + DDV EUR 5 = 30
EUR.
Plačilo
na
račun:
IBAN
SI
56029230019346887, SWIFT LJBA SI 2X
s pripisom: »Materiali… 2007«.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 18. 5.
2007 ob 12. uri; področje za nabavo, sejna
soba št. 606, Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Ob-10547/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktni podatki: Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250
Brežice, Slovenija.
Informacije: tel. 07/499-15-40, e-pošta:
anica.hribar@brezice.si, faks 07/499-00-52.
Dvig
ponudbene
dokumentacije:
tel.
07/499-15-46,
e-pošta: vilma.zupancic@brezice.si, faks
07/499-00-52.
Internetni naslov(-i): www.brezice.si.
Postopek oddaje javnega naročila: zbiranje ponudb.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: zbiranje ponudb za dobavo in montažo opreme za OŠ Bizeljsko.
II.1.2) Vrsta naročila, kraj dobave in opis
naročila: dobava in montaža blaga – nakup za novogradnjo – vrtec in osnovna
šola.
Glavni kraj dobave: Bizeljsko.
Oddaja naročila v enem sklopu. Variante
niso dopustne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 15. 8. 2007.
III.1.3) Podrobnejša navodila za izdelavo in predložitev ponudbe so zapisana v
ponudbeni dokumentaciji, ki jo ponudniki
prejmejo brezplačno.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb za
sodelovanje: 23. 4. 2007 do 13. ure.
IV.3.8.) Odpiranja ponudb: 23. 4. 2007
ob 13.30; Brežice.
Odpiranja se smejo udeležiti pooblaščeni
predstavniki ponudnikov.
Občina Brežice
Ob-10580/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik, Novi trg 41a, 1241 Kamnik, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Franci.Kimovec@guest.arnes.si, tel. 01/830-32-00,
e-pošta: Franci.Kimovec@guest.arnes.si,
faks 01/830-32-18.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
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– oseba javnega prava,
– izobraževanje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1) Opis: dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: JN 1/2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava ekstra lahkega kurilnega olja.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
23110000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: začetek 1. 6. 2007, zaključek 31. 12.
2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: izbrani ponudnik bo moral predložiti bianko
menico z menično izjavo v višini 10% pogodbene vrednosti kot garancijo za dobro
izvedbo posla.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila minimalno
30 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Izjava ponudnika, da ni storil dejanj določenih v 42. členu ZJN-2 in soglasje za
vpogled in pridobitev osebnih podatkov.
Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti.
Proti ponudniku ne sme biti sprožen postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacijski postopek.
Da ponudnik izpolnjuje zahteve v zvezi
s plačili prispevkov za socialno varnost in
davkov.
Ostale določbe v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Plačane zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja.
Rok plačila najmanj 30 dni.
Ostale določbe v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kvaliteta ekstra lahkega kurilnega olja
skladna s predpisi in standardi ter zadostne
kapacitete za dobavo v odzivnem času največ 2 dni.
Ostale določbe v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 5. 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: pogoj za
pridobitev razpisne dokumentacije je predhodno plačilo v znesku 30 € z vključenim DDV,
na TRR naročnika št. 01100-6030693248
odprt pri UJP Ljubljana, sklic 2924 in pripis
JN 1/2007.
Odpiranje ponudb: 4. 5. 2007 ob 10.45
na naslovu naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; predstavniki ponudnikov, ki predložijo pisno pooblastilo.
Šolski center Rudolfa Maistra Kamnik
Ob-10581/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Zveza mariborskih športnih društev Branik,
Mladinska 29, 2000 Maribor, Slovenija, v
roke: dr. Alojz Križman, tel. 041/39-18-91,
e-pošta: alojz.krizman@zveza-msdbranik.si,
faks 02/25-08-273.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: šport.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava in montaža.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža sedežev na osrednjem prireditvenem stadionu v Ljudskem vrtu v Mariboru.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov:
– 1. sklop: posamični sedeži z naslonom,
montirani na jeklenem stojalu (nogi), ki je
pritrjena na betonsko stopnico tribune – število: 7.600,
– 2. sklop: sedeži brez naslona, školjkaste oblike, montirani v neprekinjeni vrsti kot
klopi direktno na betonsko stopnico – število: 1.300.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 8. 2007, zaključek 15. 9. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 12.500 EUR,
– bančna garancija za dobro izvedbo del
v višini 10% od obračunske vrednosti izvedbenih del,
– bančna garancija za odpravo napak v
garancijski dobi v višini 10% od pogodbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v skladu s pogodbo: 20%

v 30 dneh po podpisu pogodbe, 40% ob
zaključku montaže na osnovi prevzemnega
zapisnika in 40% do 31. 12. 2007.
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: vzorec sedeža za 1. sklop
s stojalom in pritrdilnimi elementi in vzorec
sedeža za 2. sklop s pritrdilnimi elementi, ob
oddaji ponudbe.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– da je registriran pri pristojnem sodišču
ali drugem organu – izpisek iz sodne ali
druge evidence,
– ustrezno dovoljenje za opravljanje tovrstne dejavnosti – obrtno dovoljenje,
– da ni v kazenskem postopku zaradi
suma kaznivega dejanja v zvezi s podkupovanjem ali zaradi tega dejanja ni bil pravnomočno obsojen – potrdilo Ministrstva za
pravosodje,
– potrdilo, da ima poravnane davke in
prispevke določene z zakonom, ki ga izda
davčni urad.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: obvezna dokazila
– družbe – BON 1,
– samostojni podjetniki – potrdilo o povprečnem stanju sredstev na TRR za zadnje
tri mesece in zaključni račun za preteklo
leto.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: seznam podizvajalcev.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
1. ponudbena cena
2. reference
3. kvaliteta glede na
standarde in predpise
4. garancijski rok

Ponderiranje
70%
15%
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.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 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: 15. 5.
2007 ob 13. uri, naslov naročnika.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; pooblaščene osebe ponudnikov..
Zveza mariborskih športnih društev
Branik
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Ob-10593/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Knjižnica Otona Župančiča, Kersnikova ulica 2, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: kontaktna(-e) točka(-e): Altus consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, v roke: Alenka Grabeljšek, tel. 01/421-90-40, e-pošta:
altus.con@siol.net, faks 01/421-90-45.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava,
– rekreacija, kultura in religija.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup informacijsko komunikacijske tehnologije.
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) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup informacijsko komunikacijske
tehnologije za Knjižnico Otona Župančiča, ki obsega: osebne računalnike, LCD
zaslone, multifunkcijski tiskalnik, info
terminal, prenosni računalnik, strežnik,
optične čitalce, LCD projektor, TV sprejemnik, optično čitalo, programsko opremo in licence. Dobava opreme bo v letu
2007 in 2008. Ocenjena vrednost naročila
114.000 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.00-9, glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 33.45.21.00-4, 32.32.40.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilni rok – najmanj 30 dni po
dobavi opreme.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: Izjave
za dokazovanje poslovne in finančne sposobnosti so v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 16. 5. 2007 do 13. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo pred prevzemom razpisne
dokumentacije z nakazilom na transakcijski
račun 02083-0053787157, sklic na številko
3-2007, po modelu 00. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslovu: ALTUS
consulting d.o.o., Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40; faks 01/421-90-45;
e-pošta: altus.con@siol.net.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 17. 5.
2007 ob 10. uri; Knjižnica Otona Župančiča,
Kersnikova 2, 1000 Ljubljana.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 8. 4.
2007.
Knjižnica Otona Župančiča
Ob-10594/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Mestna občina Ljubljana, Mestni trg
1, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Dodatne informacije in razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti pri: kontaktna(-e) točka(-e): ALTUS consulting d.o.o.,
Lepi pot 25, 1000 Ljubljana, v roke: Alenka Grabeljšek, tel. 01/421-90-40, e-pošta:
altus.con@siol.net, faks 01/421-90-45.
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: nabava in dostava sanitarnega materiala za potrebe upravnih zgradb Mestne
občine Ljubljana v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: lokacije v Ljubljani.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup in dobava sanitarnega materiala
za potrebe upravnih zgradb Mestne občine Ljubljana v Ljubljani. Ocenjena vrednost naročila 70.000 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
21.22.10.00-8; glavni besednjak, dodatni
predmet(-i): 24.51.30.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Sklop št. 1:
Naslov: toaletni papirni material
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Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
21221000-8
Sklop št. 2:
Naslov: ostali toaletni material
Enotni besednjak javnih naročil (CPV):
24513000-3.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 7. 2007, zaključek 31. 12. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: niso
zahtevani.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo na podlagi zbirnega mesečnega plačila s plačilnim rokom 30 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjave
za dokazovanje poslovne in finančne sposobnosti so v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. fiksnost cen
3. dobavni rok

Ponderiranje
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: da.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 24. 4. 2007 do 11. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 10 EUR.
Stroške za razpisno dokumentacijo ponudniki poravnajo pred prevzemom razpisne dokumentacije z nakazilom na transakcijski račun 02083-0053787157, sklic
na številko 07-300540, po modelu 00. Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na
naslovu: ALTUS consulting d.o.o., Lepi pot
25, 1000 Ljubljana, tel. 01/421-90-40; faks
01/421-90-45; e-pošta: altus.con@siol.net.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 31. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 24. 4.
2007 ob 13. uri; Mestna občina Ljubljana,
Adamič Lundrovo nabrežje 2, 1000 Ljubljana.
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Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da; predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 7. 4.
2007.
Mestna občina Ljubljana
Ob-10608/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Splošna bolnišnica Trbovlje, Rudarska cesta 9, 1420 Trbovlje, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e):olga.sencar@sb-trbovlje.si, tel. 03/56-52-500, e-pošta: sbt.trbovlje@sb-trbovlje.si, faks 03/56-26-122.
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: nabava kardiološkega ultrazvočnega aparata.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Splošna bolnišnica
Trbovlje, Rudarska c. 9, Trbovlje.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
kardiološki ultrazvočni aparat z digitalizirano tehnologijo, s kardiološko sondo
in sondo za pregled ožilja.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo 90 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z razpisno dokumentacijo.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: vse
listine, ki 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: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 11. ure.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 30. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 12. uri; Splošna bolnišnica Trbovlje
– uprava.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; s pooblastilom.
Splošna bolnišnica Trbovlje
Rozi Mikuš
Ob-10641/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. 01/230-52-25, 01/471-23-43, e-pošta:
javna_narocila@mors.si, faks 01/471-17-30,
01/431-90-35.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– ministrstvo ali kateri koli drugi nacionalni 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 104/2007-PZPb – ekološka oprema.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Glavni kraj dobave: Ljubljana.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
1. sklop – lovilne posode in posode za
odpadna olja,
2. sklop – podloge s PVC zaporo in
vpojna sredstva,
3. sklop – zabojniki in mali ekološki
kompleti,
4. sklop – zabojniki (kontejnerji) za
odpadke,
5. sklop – zložljivi PVC lovilci nevarnih tekočin.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 16. 4. 2007, zaključek 16. 6. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: skladno z navedbami v razpisni
dokumentaciji.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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 navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: skladno z navedbami v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.

IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
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 18. 5. 2007 do 12. ure ali 180
dni od datuma, določenega za sprejemanje
ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 21. 5.
2007 ob 9.30.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb s pooblastilom: da.
Ministrstvo za obrambo
Št. 030-001/2007
Ob-10650/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Škofja Loka, 4220 Škofja Loka, Slovenija, kntaktna(-e) točka(-e): Miha Bizjak,
v roke: tel. 04/51-12-306, e-pošta: miha.bizjak@skofjaloka.si, faks 04/51-12-301.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: dobava električne energije za javno
razsvetljavo in občinske poslovne prostore.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: območje Občine
Škofja Loka.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava električne energije za javno razsvetljavo in občinske poslovne prostore.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila, začetek
1. 7. 2007, zaključek 30. 6. 2010.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne; Občina Škofja Loka, kontaktna
oseba: Miha Bizjak, Mestni trg 15, 4220
Škofja Loka, Slovenija, tel. 04/51-12-306,
faks 04/51-12-301, elektronska pošta: Miha.
bizjak@skofjaloka.si.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Odlok o izvajanju občinskega
proračuna.
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:
a) dokazilo o registraciji iz sodnega registra, ki ni starejša od 90 dni glede na datum
odpiranja ponudb in dokazuje, da je ponudnik registriran za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet javnega razpisa;
b) potrdilo sodišča ali drugega organa,
da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, ki
ne sme biti starejše od 1 meseca od dneva
oddaje ponudbe;

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
c) potrdilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah ponudnika,
ki ga izda pristojen občinski organ in ne sme
biti starejše od 1 meseca od dneva oddaje
ponudbe.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeni so v razpisni dokumentaciji.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: 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: 7. 5. 2007 do 12.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 7. 5.
2007 ob 13. uri.
Odpiranje ponudb bo zaprtega tipa.
Občina Škofja Loka

Gradnje
Ob-10169/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Občina Postojna, Ljubljanska 4, 6230 Postojna, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dolores Dolenc-Bajc,
tel. 05/728-07-35, GSM: 041/923-681, e-pošta: dolores.dolenc-bajc@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.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: spletna stran Občine
Postojna.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(‑ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Postojna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje Občine Postojna.
Šifra NUTS: SI009.
Glavni kraj izvedbe: Občina Postojna.

II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
324121000–4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe,
bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: Zakon o javno-zasebnem partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06) in Zakon o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: ponudnik mora biti registrirana kot operater elektronskih komunikacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
operater elektronskih komunikacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedena v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2 Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudbe ali sodelovanje: predvideno število
gospodarskih subjektov: 3.
IV.1.3 Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati ali ponudb, o katerih se je potrebno pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji:
Merila
Ponderiranje
1. najvišja cena na končnega
uporabnika, ki jo bo ponudnik
mesečno zaračunaval ponudnikom
storitve za dostop do končnega
uporabnika na delu omrežja,
zgrajenem z lastnimi sredstvi
ponudnika
20
2. delež komercialnega dela omrežja
na območju brez širokopasovne
infrastrukture
40
3. cena gradnje nekomercialnega
dela omrežja
40
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
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IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: da.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: da.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 4. 6.
2007 ob 13. uri; v sejni sobi Kulturnega
doma Postojna, Gregorčičev drevored 1
(vhod s Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; prisotni predstavniki ponudnikov morajo pred začetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila
za sodelovanje na javnem odpiranju.
IV.4.1) Organ ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel.
01/234-28-00, faks 01/234-28-40, internetni
naslov: www.gov.si/dkom/.
IV.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
IV.5) Datum pošiljanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Občina Postojna
Ob-10185/07
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: ureditev AP Selo pri Moravčah (v
vrednosti skupaj z DDV 131.000 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:
ureditev AP Selo pri Moravčah.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.23.31.20.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
60 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: 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.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik je pri pristojnem sodišču ali
drugem organu registriran za dejavnost, ki
jo prevzema v ponudbi.
Ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik
ni bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, ki so v kazenskem zakoniku opredeljena kot:
– hudodelsko združevanje,
– jemanje ali dajanje podkupnine, nedovoljeno sprejemanje ali dajanje daril,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev
pri pridobitvi posojila ali ugodnosti, zatajitev
finančnih obveznosti,
– goljufija zoper finančne interese Evropske skupnosti v smislu 1. člena Konvencije
o zaščiti finančnih interesov Evropske skupnosti,
– pranje denarja.
Ponudnik ni v postopku, prisilne poravnave, stečaja, likvidacije ali v drugem podobnem postopku oziroma takšni postopki
zoper njega niso uvedeni
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Povprečni letni prihodek ponudnika
(brez podizvajalcev) v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne ponudbene cene (brez DDV).
Pri skupni ponudbi povprečni letni prihodek vsakega partnerja v obdobju zadnjih
treh poslovnih let znaša najmanj v višini
dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih
prevzema v ponudbi.
Transakcijski račun ponudnika oziroma
nobenega izmed partnerjev pri skupni ponudbi v zadnjih šestih mesecih pred objavo
tega naročila ni bil blokiran
Ponudnik (partner pri skupni ponudbi)
ima poravnane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov
(Dokazilo o izpolnjevanju gornjih pogojev: izjava o izpolnjevanju ekonomsko-finančnih pogojev).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– kadrovske zmogljivosti (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– reference (pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji),
– drugi pogoji (navedeni so v razpisni
dokumentaciji).
IV.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 10. uri; Republika Slovenija – Mini-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
strstvo za promet – Direkcija RS za ceste,
Tržaška 19, 1000 Ljubljana, soba 320/III.
Ministrstvo za promet –
Direkcija RS za ceste
Ob-10207/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Lovrenc na Pohorju, 2344 Lovrenc na
Pohorju, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Pajtler Albina, tel. 02/630-05-57, e-pošta:
obcina@lovrenc.si, faks 02/630-05-60.
Internetni naslov(-i):www.lovrenc.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: 430-02-2007-001.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
rekonstrukcija občinske lokalne ceste.
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.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo in sicer:
– potrdilo o registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet JN,
– izjava ponudnika, da ni v kazenskem
postopku zaradi suma storitve kaznivega
dejanja v zvezi s podkupovanjem in, da zaradi takega kaznivega dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– izjava ponudnika, da proti njemu ni
uveden postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, oziroma, da ni prenehal
poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne
določbe,
– izjava ponudnika, da njegovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni za kazniva dejanja
v zvezi s poslovanjem.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Skladno z razpisno dokumentacijo in sicer:
– izjava ponudnika, da ima poravnane
vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve,
– BON1, BON2 za gospodarske družbe
in zaključni račun za samostojne podjetnike.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava ponudnika, da zagotavlja vso potrebno
mehanizacijo za izvedbo del navedenih v
ceniku.
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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 28. 5.
2007 ob 12. uri, Občina Lovrenc na Pohorju.
Občina Lovrenc na Pohorju
Ob-10444/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, Slovenija, v
roke: sprejemna pisarna, tel. 01/781-21-00,
e-pošta: obc.ivancna.gorica@siol.net, faks
01/781-21-20.
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: asfaltiranje cest v Občini Ivančna
Gorica – leto 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
asfaltiranje in postavljanje prometne signalizacije na občinskih cestah, nekategoriziranih poteh in drugih površinah v
Občini Ivančna Gorica v letu 2007.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 1. 5. 2007, zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: zahteva se taka dokumentacijo, kakor je navedena v Pravilnikom o vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje
javnega naročila (Uradni list RS, št. 25/04),
ter Pravilnikom o spremembah Pravilnika o
vrstah finančnih zavarovanj, s katerimi ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti
v postopku oddaje javnega naročila (Uradni
list RS, št. 87/04).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: naročnik bo izvedena dela
plačal 60 dan po prejemu računa. Plačila se
bodo izvedla v skladu z Zakonom o javnih
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00,
79/01, 30/02, 56/02), podzakonskim predpisi in pogodbo.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Če obstajajo, opišite posebne pogoje:
prijavitelj mora podpisati izjavo, da se v celoti in sprejme razpisne pogoje naročnika za
izvedbo javnega naročila.
Prijavitelj mora izjave predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da gospodarski subjekt in njegov zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo) ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, ki so opredeljene v Kazenskem zako-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
niku (Uradni list RS, št. 63/94, 70/94, 23/99,
60/99, 40/04, 37/05 in 17/06).
Da proti gospodarskem subjektu ni uveden ali začet postopke prisilne poravnave,
stečajni postopek, ali likvidacijskem postopek, katerega posledica ali namen je prenehanja gospodarskega subjekta; če poslovanje upravlja sodišče; da ni opustil poslovne
dejavnosti ali je v katerem koli podobnem
položaju, če je bil uveden katerokoli drug
postopek, podoben navedenim postopkom
v skladi s predpisi države, v kateri ima sedež.
Da ni 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 imajo plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
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 izdaj takšnih dokumentov, lahko gospodarski subjekt da zapriseženo izjavo pričali
zapriseženo izjavo zakonitega zastopnika
gospodarskega subjekta.
Da imajo izpolnjene pogoje po Odredbi
o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– 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;
– 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;
– 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;
– da gospodarski subjekt v zadnjih šestih
mesecih pred objavo javnega naročila ni
imel blokiranega transakcijskega računa;
– da nudi najmanj 60-dnevni plačilni
rok;
– potrdilo, da pri ponudniku ni uveden
postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek;
– BON-1/P s podatki in kazalniki za leto
2006.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
izjava o tehničnih kapacitetah za izvedbo
gradnje, seznam gradenj s področja asfaltiranja cest.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:

Merila
1. Cena
2. Reference
3. Fiksnost cen

Št.
Ponderiranje
80%
10%
10%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 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: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 9. uri; Občina Ivančna Gorica – sejna soba.
Občina Ivančna Gorica
Ob-10445/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Univerza v Ljubljani, Kongresni trg
12, 1001 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): LIZ inženiring, d.d., Vurnikova 2,
Ljubljana, v roke: Janez Sitar, univ. dipl. inž.
arh., tel. 01/234-40-30, e-pošta: majda.krampelj@liz-inzeniring.si, faks 01/234-40-50.
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: izvedba prezračevanja in hlajenja ter delna obnova objekta Filozofske
fakultete, Univerze v Ljubljani.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: izvedba prezračevanja in hlajenja ter
delna obnova objekta Filozofske fakultete,
Univerze v Ljubljani.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ljubljana, Aškerčeva cesta 2.
Šifra NUTS: SI00A.
Glavni kraj dobave: Ljubljana, Rožna dolina, Cesta VIII/34.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba prezračevanja in hlajenja ter delna obnova objekta Filozofske fakultete,
Univerze v Ljubljani.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000-4, glavni predmet, dopolnilni besednjak: 45214400-4.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek takoj po podpisu pogodbe, zaključek 20. 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
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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 s strani pooblaščenega
inženiringa potrjenih začasnih situacij.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Naročnik bo 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 Slovenije, pa morajo k
podpisani izjavi priložiti dokazila, da gornjih
dejanj niso storili.
Potrdilo, da ponudnik ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije, kadar
z njegovimi posli iz drugih razlogov upravlja
sodišče, je opustil poslovno dejavnost ali je
v katerem koli podobnem položaju. Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o izpolnjevanju
minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2,
ponudniki, ki imajo sedež izven Republike
Slovenije, pa morajo k podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor država, v kateri ima
ponudnik sedež, ne izdaja takšnih dokazil,
jih lahko ponudnik v skladu s četrtim odstavkom 42. člena ZJN-2, nadomesti z izjavami
kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da zoper ponudnika ni uveden
ali začet postopek prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije v skladu s predpisi.
Ponudnik s sedežem v Republiki Sloveniji namesto potrdila podpiše izjavo o
izpolnjevanju minimalnih pogojev za ponudnike po ZJN-2, ponudniki, ki imajo sedež
izven Republike Slovenije, pa morajo k
podpisani izjavi priložiti dokazila. Kolikor
država, v kateri ima ponudnik sedež, ne
izdaja takšnih dokazil, jih lahko ponudnik
v skladu s četrtim odstavkom 42. člena
ZJN-2, nadomesti z izjavami kot so definirane v tem členu.
Potrdilo, da ponudnik ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi z njegovim poklicnim ravnanjem.
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, ki ne smejo biti
starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. 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.
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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.
Eventualna dokazila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Dokazila o ekonomsko-finančni sposobnosti, in sicer: za gospodarske družbe: obrazec BON 2.
Za samostojne podjetnike: odločbo
DURS o odmeri davka iz dejavnosti za zadnje poslovno leto (potrjeno s strani pristojne izpostave DURS) ter potrdilo banke,
ki vodi ponudnikov transakcijski račun, ter
podatke o morebitnih blokadah le-teh.
Pogoj: v zadnjih 6 mesecih ni bil v blokadi, pri nobeni izmed bank, kjer ima TRR
in na dan pred sestavitvijo dokazila ni imel
dospelih neporavnanih obveznosti.
Ponudniki s sedežem v tujini predložijo:
dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki o
ekonomsko-poslovni uspešnosti v zadnjem
poslovnem letu ter potrdila o plačilni sposobnosti vseh bank, pri katerih ima odprte
transakcijske račune.
Izjava ponudnika, da ima plačane vse
zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Spisek referenc ponudnika oziroma izvajalcev v skupnem nastopu, to je najvažnejših referenc na področju strojnih inštalacij v
zadnjih treh letih:
Pogoj: trije objekti v vrednosti nad
1,000.000 EUR (skupaj z DDV) za posamezni objekt ali en objekt v vrednosti nad
1,500.000 EUR (skupaj z DDV). Obrazcu
morajo biti priložena potrdila naročnikov, in
sicer za vsak objekt, ki ga ponudnik v obrazcu navaja.
Spisek referenc za predvidenega odgovornega vodjo del v zadnjih treh letih.
Pogoj: odgovorni vodja del je bil v zadnjih treh letih odgovorni vodja del na vsaj
enem objektu, kjer je izvajalec izvajal razpisana dela v vrednosti nad 2,000.000 EUR
(z DDV).
Obrazcu morajo biti priložena potrdila
naročnikov, in sicer za vsak objekt, ki ga
ponudnik v obrazcu navaja.
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.
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b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 17. 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: 17. 5.
2007 do 14. ure; Ljubljana, Kongresni trg 12,
Univerza v Ljubljani.
Univerza v Ljubljani
Št. 430-0014/2007
Ob-10446/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška
Slatina, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): ales.otorepec@rogaska-slatina.si,
tel. 03/81-81-724, e-pošta: obcina@rogaska-slatina.si, faks 03/81-81-724.
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: izgradnja pokrite tribune v športnem
parku v Rogaški Slatini.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: centralni športni park v Rogaški Slatini.
Šifra NUTS: 501 gradnja objektov in delov objektov.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja pokrite tribune v športnem parku
v Rogaški Slatini.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45000000, glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45212200, 45212221.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 11. 6. 2007, zaključek 31. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 4.000 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;
– izjava o izdaji garancije banke za odpravo napak in pomanjkljivosti v garancijskem roku v višini 5% od obračunske vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
– rok plačila znaša 60. dan od dneva
prejema pravilno izstavljenega računa oziroma situacije;
– 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 po-

nudnikov 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: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
1. Ponudnik in njegovi zakoniti zastopniki
niso bili pravnomočno obsojeni za kazniva
dejanja iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2,
dokazila:
– pisna izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo kot izjava pod prisego, da ponudnik ni bil pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega
odstavka 42. člena ZJN-2, 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 ZJN-2, s priloženim pooblastilom za pridobitev podatkov iz kazenske evidence (za
posamezne zakonite zastopnike).
2. Ponudnik mora kot dokazilo priložiti
izjavo, dano pod kazensko in materialno
odgovornostjo, in sicer glede izpolnjevanja
tistih pogojev iz tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2, 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,
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:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora kot dokazilo priložiti izjave, in sicer:
– da v zadnjih šestih mesecih pred oddajo ponudbe ni imel blokiranega transakcijskega računa;
– da 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 dohodek vsakega
partnerja v obdobju zadnjih treh poslovnih
let znaša najmanj v višini dvakratne vrednosti del (brez DDV), ki jih prevzema v
ponudbi;
– da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih
javnega naročanja.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
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IV.1.1) Merila za oddajo: 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.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 9. 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: 90 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 9. 5.
2007 ob 9. uri; sejna soba Občine Rogaška
Slatina, I. nadstropje občinske zgradbe, Izletniška ulica 2, Rogaška Slatina.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje ponudb bo javno.
Občina Rogaška Slatina
Ob-10542/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Gorenja vas - Poljane,
Poljanska cesta 87, 4284 Gorenja vas,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občina Gorenja vas - Poljane, v roke: Elizabeta Rakovec, tel. 04/51-83-105, e-pošta:
elizabeta.rakovec@obcina-gvp.si,
faks:
04/51-83-101.
Internetni naslov(-i): www.obcina-gvp.si.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni kontaktni točki.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Gorenja vas - Poljane.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Občina Gorenja vas - Poljane.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek: 31. 12. 2009.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno zasebnem
partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06), Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št.
128/06).

III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: registriran kot operater
elektronskih komunikacij.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: operaterji elektronskih komunikacij.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji:
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Najvišje možno št. točk
1. najvišja cena na končnega
uporabnika
20
2. delež komercialnega dela omrežja
na območjih brez širokopasovne
infrastrukture
40
3. cena gradnje nekomercialnega
dela omrežja
40
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.2.1) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 4. 6. 2007 do
12. ure.
IV.2.2) Rok za sprejemanje zahtevkov za
dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije, objavljene na spletnih straneh Občine
Gorenja vas - Poljane: 17. 5. 2007. Razpisna dokumentacija se ne plačuje.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
Datum odpošiljanja tega obvestila: 6. 4.
2007.
Občina Gorenja vas - Poljane
Ob-10543/07
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: rekonstrukcija dela vojašnice v
Ilirski Bistrici za potrebe srednješolskega izobraževanja – II. faza.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet naročila je II. faza rekonstrukcija
objekta v nekdanji vojašnici Ilirska Bistrica
za potrebe srednješolskega izobraževanja,
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predmet izvedbe pa so obrtniška in inštalacijska dela za finalizacijo II. nadstropja
objekta. Nadstropje je gradbeno zaključeno,
izvedeni so ometi, vgrajeni kovinski vratni
okvirji, izveden je podometni razvod elektroinstalacij, izvedene pa so tudi že podometne
strojne instalacije – vodovod do stenskih
prikljuckov, centralna kurjava pa vključno z
montažo radiatorjev. Obrtniška dela predstavljajo pretežno tlakarska, keramičarska,
parketarska, mizarska, slikopleskarska in
razna druga obrtniška dela, ki so potrebna za finalizacijo objekta. Inštalaterska dela
se nanašajo pretežno na finalno ureditev
strojnih ter elektroinštalacij ter dobavo in
montažo inštalacijske opreme in druge opreme – luči, stikalni bloki, sanitarna oprema,
dvigalo za invalide,... Zunanja ureditev se
predvideva v minimalnem obsegu.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: da.
Podroben opis je v razpisni dokumentaciji.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 9. 7. 2007, zaključek 3. 8. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora ponudbi predložiti bančne garancije ali kavcijska zavarovanja pri zavarovalnici: za resnost ponudbe v višini 6%
ponudbene vrednosti, za dobro izvedbo
pogodbenih obveznosti v višini 10% ponudbene vrednosti ter za odpravo napak v garancijskem obdobju v višini 4% ponudbene
vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo:
Izvršena dela se bodo obračunavala na
podlagi mesečnih situacij na osnovi dejansko izvršenih količin iz gradbene knjige in
cenah na enoto. Ob končanju vseh del se
izstavi končna obračunska situacija po istem načinu kot začasna. Naročnik je dolžan
plačati situacijo v roku 60 dni od uradnega
datuma prejema.
V slučaju pripomb na situacijo je izvajalec dolžan sporni znesek popraviti. Sporne
zadeve bosta investitor in izvajalec razčistila
do naslednje situacije, oziroma pred končno
situacijo. Izvajalec je dolžan, pred izstavitvijo končne obračunske situacije, odpraviti
vse morebitne pomanjkljivosti in napake.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: zahteve so navedene v razpisni dokumentaciji.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
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.
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IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 6. 6. 2007 do 12. ure.
Pisne ponudbe v zaprti ovojnici s pripisom »Ne odpiraj – ponudba za rekonstrukcijo dela vojašnice v Ilirski Bistrici za potrebe
srednješolskega izobraževanja – II. faza«
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 6. 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: 7. 6.
2007 ob 9. uri; Občina Ilirska Bistrica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Predstavnik ponudnika mora predložiti
pooblastila.
IV.3.4) Dodatne informacije:
Od dneva objave pa 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@ilirska-bistrica.si).
Razpisna dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 60 EUR.
Pogoji in plačila: znesek 60 EUR (DDV
je že vključen) je potrebno nakazati na transakcijski račun št. 01238-0100016470 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
Št. 45/07
Ob-10699/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Občina Šentilj, Maistrova 2, 2212 Šentilj, v
Slov. goricah, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Občinska uprava, tel. 02/650-62-20,
e-pošta: nives.erznoznik@sentilj.si, faks
02/650-62-10.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: sanacija strehe na Osnovni šoli
Rudolfa Maistra v Šentilju.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Šentilj.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
odstranitev salonitne kritine, izvedba toplotne izolacije, prekritje strehe z novo
kritino in zamenjava kleparskih izdelkov.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 15. 6. 2007, zaključek 30. 7. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– bančna garancija za resnost ponudbe
v višini 5% ocenjene vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
dobro izvedbo del v višini 10% pogodbene
vrednosti,
– bančna ali zavarovalniška garancija za
odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: plačilo v roku 60 dni po
prejemu od nadzornika potrjene obračunske
situacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: naročnik bo sklenil pogodbo
samo z enim – generalnim izvajalcem, ki
odgovarja za izvedbo prejetega naročila, ne
glede na število podizvajalcev.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija podjetja ali redni izpis iz
sodnega registra za dejavnost, katere predmet je razpis (samostojni podjetniki priložijo
priglasitveni list),
– potrdilo ministrstva za pravosodje, da
naročnik ni bil kaznovan za dejanje v zvezi s
poslovanjem in, da ni v kazenskem postopku zaradi suma kaznivega dejanja v zvezi s
podkupovanjem ali zaradi takega kaznivega
dejanja ni bil pravnomočno obsojen,
– potrdilo Ministrstva za pravosodje, da
v preteklih treh letih ponudnikovi vodstveni
delavci niso bili obsojeni zaradi kaznivih dejanj v zvezi s poslovanjem.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: fotokopija zavarovalne police za zavarovanje pred
odgovornostjo po 33. členu ZGO-1,
– podatki iz bilance uspeha in podatki o
bilanci stanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– dokazilo o pridobljenem certifikatu SI
9001,
– popis razpoložljive tehnične opreme za
izvedbo javnega naročila,
– seznam najpomembnejših gradenj v
zadnjih petih letih z originalnimi potrdili naročnikov,
– dokazilo o pridobljenem okoljevarstvenem dovoljenju za odstranjevanje materialov, ki vsebujejo azbest.

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: 1. 6. 2007 do 9.30.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 60 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 1. 6.
2007 ob 10. uri, Maistrova ulica 2/II. – Šentilj.
Občina Šentilj

Storitve
Ob-10182/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik
d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje,
Slovenija, v roke: komercialni oddelek –
Marjeta Lindič, tel. 03/56-26-144, e-pošta:
marjeta.lindic@rth.si, faks 03/56-52-121.
Valuta pred prevzemom: 42 EUR
(35 EUR plus DDV) na blagajni RTH d.o.o,
Trg revolucije 12, Trbovlje, nakazilo na transakcijski račun številka 26330-0011210706
pri Banki Zasavje d.d. Trbovlje. Pri nakazilu
je potrebno obvezno navesti za kateri razpis
se plačuje in pisno sporočiti v komercialni
oddelek Marjeti Lindič vse podatke, potrebne za izstavitev računa.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: javno podjetje.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: geodetske storitve.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 12.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
geodetske storitve.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
12 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
10% ponudbene vrednosti, ki mora biti v
veljavi 90 dni po roku določenem za odpiranje ponudb in izjava banke, da bo izdala garancijo za izvedbo pogodbenih obveznosti v
višini 10% vrednosti pogodbe.
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III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: kot v razpisni dokumentaciji.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: naročnik bo z izbranim
dobaviteljem sklenil pogodbo.
III.2.1) Osebni status gospodarskih 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: 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: 25. 4. 2007 do 10. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 30. 4. 2008.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 25. 4.
2007 ob 10.15, sejna soba Rudnika Trbovlje-Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, Trbovlje.
Datum, ko je bilo to obvestilo odposlano:
3. 4. 2007.
RTH, Rudnik Trbovlje-Hrastnik d.o.o.
Št. 700590
Ob-10298/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Kmetijsko gozdarska zbornica
Slovenije, Celovška 135, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): tajništvo,
v roke: Marjeta Česnik, tel. 01/51-36-600,
e-pošta: kgzs@kgzs.si, faks 01/51-36-650.
Internetni naslov(-i): http://www.kgzs.si/.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava;
– drugo: kmetijstvo.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javno naročilo tiskovin za potrebe
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.

Kategorija storitve: št. 15.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
javno naročilo obsega sukcesivno naročanje naslednjih storitev: tiskanje zgibank,
koledarjev, letakov, priznanj, brošur,
zvezkov, blokov, vizitk, ovojnic, dopisnega papirja in druge spremljajoče storitve za potrebe dogodkov in dejavnosti
naročnika.
Količino in vrsto posameznega tiska je
vnaprej objektivno nemogoče navesti. Naročnik bo naročal po dejanskih potrebah in
se ne zavezuje posameznemu kandidatu
oddati določene količine storitev. Ocenjena
vrednost naročila je zgolj ocena porabe in
ni ugotovitveni faktor za trajanje okvirnega
sporazuma. Okvirni sporazumi bodo sklenjeni z največ 10 kandidati, ki bodo oddali
popolno prijavo in izpolnjevali pogoje iz tega
razpisa (v primeru, da bo popolnih prijav
manj, pa z vsemi, ki bodo oddali popolno
prijavo), vendar ne manj kot z dvema kandidatoma, za obdobje do 31. 12. 2007.
Razpisno dokumentacijo je mogoče v elektronski obliki prevzeti na naslovu: http://www.praetor.si (rubrika Aktualna
javna naročila) ali na pisno zahtevo preko
e-naslova: branko.kasnik@praetor.si. Internetni naslov za vprašanja in odgovore:
http://www.praetor.si v rubriki Vprašanja
in odgovori, kjer se objavljajo vsi odgovori
na prejeta vprašanja kandidatov. Vprašanja je mogoče zastaviti do 18. 4. 2007 do
12. ure.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
78.00.00.00.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2007.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: plačilo v roku 30 dni po uspešni
izvedbi na podlagi posameznega konkretnega povpraševanja.
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.
V primeru večjega števila popolnih prijav bo naročnik izbral največ 10 kandidatov,
s katerimi bo sklenil okvirni sporazum, na
podlagi dodatnega merila. Vse podane in
upoštevane reference morajo biti skladne z
razpisnim pogojem iz točke 8.1.3. Dodatno
merilo: Večji skupni seštevek vrednosti najvišjih 5 referenc v EUR brez DDV iz obrazca
A-4 Prijava (omejitev seštevka najvišjih 5
referenc se upošteva zgolj v primeru, da
kandidat predloži več kot 5 referenc).
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:
Kandidat in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni bil
pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem odstavku 42. člena
ZJN-2. V primeru partnerskih ponudb mora
vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan
pogoj.

Št.

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2661

Dokazila: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom obrazca A-4 prijava
podal lastno izjavo, da kandidat (in vsak
njegovi zakoniti zastopnik, kolikor gre za
pravno osebo), ni bil pravnomočno obsojen
zaradi kaznivih dejanj, določenih v prvem
odstavku 42. člena ZJN-2, ter da je od
zgoraj naštetih fizičnih oseb pridobil njihovo soglasje naročniku za pridobitev osebnih podatkov v zvezi z izpolnjevanjem tega
pogoja (soglasja bo predložil na morebitno
naknadno zahtevo naročnika).
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kandidat ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja. V primeru
partnerskih ponudb mora vsak od partnerjev izpolnjevati zahtevan pogoj.
Dokazila: posebne listine v tej točki ni
potrebno predložiti. Naročnik bo štel, da je
kandidat s podpisom obrazca A-4 Prijava
podal lastno izjavo, da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcecv v predhodnih postopkih javnega naročanja.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Kandidat je v preteklih 3 letih (2004,
2005 in 2006) izvedel naročila v skupni
vrednosti vsaj 60.000 EUR brez DDV s
področja predmeta tega naročila (storitve
tiska). V primeru partnerskih ponudb morajo partnerji kumulativno izpolnjevati zahtevan pogoj.
Dokazila: reference so razvidne iz Obrazca A-4 Prijava, točka 1.6 Reference. Predložitev posebnega dokazila ni potrebna.
Rok in specifikacije izvedbe posameznega naročila bodo določeni ob posameznem konkretnem povpraševanju.
Dokazilo za izpolnjevanje tega pogoja
– kandidat s podpisom obrazca A-4 Prijava potrdi strinjanje s pogojem ter vzorcem
okvirnega sporazuma. Posebnega dokazila
na tem mestu ni potrebno predložiti.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo:
– merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni dokumentaciji.
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: da.
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.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb:
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: ne.
Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
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Ob-10584/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Občina Postojna, Ljubljanska 4,
6230 Postojna, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Dolores Dolenc-Bajc, v roke: tel.
05/728-07-35, GSM: 041/923-681, e-pošta: dolores.dolenc-bajc@postojna.si, faks
05/728-07-80.
Internetni naslov(-i): www.postojna.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: spletna stran Občine
Postojna.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ.
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: zavarovanje premoženja Občine
Postojna.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: Občina Postojna.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
požarno, strojelomno, vlomsko zavarovanje, zavarovanje odgovornosti premoženja Občine Postojna, javnih zavodov in
gasilske zveze.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66300000-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji priložiti bančno garancijo za resnost ponudbe
v višini 5.000 € kot varščino, da bo pod
pogoji iz tega razpisa sklenil pogodbo za
izvajanje del.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: izbrani gosp. subjekt/i bo sklenil
pogodbo z naročnikom. Police bo sklenil s
posameznim uporabniki, ki bodo poravnali
račun v 30 dneh.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba o izvedbi javnega
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
a) osnovna sposobnost gospodarskega
subjekta:
a.1.) da gospodarski subjekt in njegov
zakoniti zastopnik (če gre za pravno osebo)
ni bil pravnomočno obsojen zaradi naslednjih kaznivih dejanj, ki so opredeljena v
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Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št.
63/94, 70/94, 23/99, 60/99, 40/04, 37/05
in 17/06):
– hudodelsko združevanje,
– sprejemanje podkupnine pri volitvah
(velja za fizične osebe), nedovoljeno sprejemanje daril, nedovoljeno dajanje daril, jemanje podkupnine (za fizične osebe), dajanje
podkupnine, sprejemanje daril za nezakonito posredovanje in dajanje daril za nezakonito posredovanje,
– goljufija, poslovna goljufija, preslepitev pri pridobitvi posojila ali ugodnosti in
zatajitev finančnih obveznosti ter goljufija
zoper finančne interese Evropskih skupnosti
v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti,
– pranje denarja;
a.2.) da proti gospodarskemu subjektu
ni bil uveden ali začet postopek prisilne
poravnave, stečajni postopek ali likvidacijski postopek, drug postopek, v skladu
s predpisi;
a.3.) da ni bil s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojen za prestopek v zvezi z
njegovim poklicnim ravnanjem in da ni storil
velike strokovne napake s področja predmeta javnega naročila;
a.4.) da izpolnjuje obveznosti v zvezi s
plačili prispevkov za socialno varnost in v
zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi
določili države, v kateri imamo sedež;
a.5.) da ima plačane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega naročanja;
b.) poklicna sposobnost gospodarskega
subjekta;
b.6.) da ima gospodarski subjekt veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v
skladu s predpisi države članice, v kateri
je registrirana dejavnost o vpisu v register
poklicev ali trgovski register;
b.7.) da ima veljavno dovoljenje pristojnega organa za opravljanje dejavnosti, če
je za opravljanje take dejavnosti na podlagi posebnega zakona takšno dovoljenje
potrebno;
b.8.) da noben imetnik poslovnega deleža, delnic, oziroma drugih pravic, na podlagi katerih bi bil udeležen pri upravljanju
oziroma kapitalu poslovnega subjekta (ponudnika) v višini več kot 20%, ni funkcionar
oziroma njegov družinski član.
Dokazilo: izjava o izpolnjevanju pogojev.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
c.9.) da gospodarski subjekt v zadnjih
šestih mesecih pred objavo javnega naročila
ni imel blokiranega transakcijskega računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
d.10.) da je v zadnjih 3 letih že izvedel
najmanj 3 naročila sorodnih oziroma enakovrednih dela. Naročnik si pridržuje pravico
preveriti reference.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: merila, navedena v specifikacijah, povabilu k oddaji ponudb ali na začetek pogajanj in v opisni
dokumentaciji.

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 15. 5. 2007 do 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: 36 dni od datuma, določenega za
sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij
in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
7. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 15. 5.
2007 ob 14. uri v sejni sobi Kulturnega doma
Postojna, Gregorčičev drevored 1 (vhod s
Prešernove ulice), 6230 Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Občina Postojna
Ob-10613/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Prostovoljno gasilsko društvo Podturn, Podturn pri Dolenjskih Toplicah 12,
8350 Dolenjske Toplice, Slovenija, v roke:
Goran Udovč, tel. 07/38-45-184, e-pošta:
goran.udovc@siol.net, faks 07/38-45-190.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ,
– javni red in mir ter varnost.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Leasing, ki obsega dobavo vozila
GV V1 4x4.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 6.
Glavni kraj izvedbe : Podturn pri Dolenjskih Toplicah.
Šifra NUTS: SI00D.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
leasing, ki obsega dobavo vozila GV V1
4x4. Dolžina leasinga je 72 mesecev, anuitete se odplačujejo mesečno.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66.14.00.00-3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
5 mesecev ali 150 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti s predložitvijo potrdila o plačilu razpisne
dokumentacije.
Cena je 120 EUR. Plačilo na transakcijski račun št. 02970-0012740894 NLB.
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III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija za resnost ponudbe v višini 10.000
EUR. Izjava, da gospodarski subjekt zagotavlja ustrezno obliko finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku
v višini 10% pogodbene obveznosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: polog v višini DDV,
mesečne anuitete.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
javnega naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo
za izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: nekaznovanost za kazniva dejanja iz
42. člena ZJN-2
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
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.
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.
Višina letnih celotnih skupnih prihodkov ponudnika v preteklih treh poslovnih
letih znaša najmanj v višini trikratne ponujene vrednosti javnega naročila in da
ponudnikov transakcijski račun v zadnjih
šestih mesecih ni bil blokiran. Če ponudnik
posluje manj kot 3 leta, morajo znašati celotni skupni prihodki v preteklem letu najmanj štirikratno ponujeno vrednost javnega
naročila.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Da je bil ponudnik v zadnjih treh letih
pred oddajo ponudbe pozitivno ocenjen pri
dobavi vsaj enega gasilskega vozila, ki je
po naravi in obsegu enakovredno razpisanemu.
Kvalifikacije in izkušnje vodilnega osebja na podobnih delih in strokovnjakov
(šolska izobrazba, delovno mesto in obseg
delovnih izkušenj), ki bodo sodelovali pri
izvedbi javnega naročila.
Da zagotavlja, da ponujena oprema izpolnjuje strokovne zahteve naročnika, navedene v tehnični specifikaciji
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:

Št.

– spodaj navedena merila:
Merila
1. ponudbena cena
2. kvalitetno in pravočasno
opravljene storitve

Ponderiranje
81,3%
18,7%

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do: 31. 10. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 10. uri; sejna soba Občine Dolenjske Toplice.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje bo javno – osebe s
pooblastili.
Prostovoljno gasilsko društvo Podturn

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Ob-10190/07
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:
Brigita Majdič, tel. 01/475-21-91, e-pošta:
javna.narocila@rtvslo.si, faks 01/475-21-86.
Internetni naslov(-i): www.rtvslo.si/razpisi.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: programska oprema za pripravo
podnapisov in nadgradnja obstoječe programske opreme za pripravo podnapisov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nakup programske opreme za pripravo podnapisov
v datotečni obliki in vstavljanje podnapisov v video signal z vsebovano časovno
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kodo ter nadgradnja obstoječe programske opreme za pripravo podnapisov v
datotečni obliki in vstavljanje podnapisov v video signal z vsebovano časovno
kodo.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.24.12.00-2.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 12.158,95 EUR brez DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: JN-B0006
Naslov: programska oprema za pripravo
podnapisov in nadgradnja obstoječe programske opreme za pripravo podnapisov
IV.1) Datum oddaje naročila: 16. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: F.A. Bernhardt GmbH, Melkstattweg 27, 83646 Bad Toelz, Nemčija, e-pošta: sales@fab-online.com, tel.
+49/8041-768-90, faks +49 80417-689-32.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
12.158,95 EUR brez DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: 6 mesecev.
Javni zavod RTV Slovenija
Ob-10206/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Zdravstveni dom Litija, Partizanska
pot 8A, 1270 Litija, Slovenija.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
– zdravje.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nakup in predelava vozila (nujno
reševalno vozilo), polpovišana verzija,
stalni pogon na vsa štiri kolesa.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Litija.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): vrednost: 96.927,50 EUR z DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.1) Datum oddaje naročila: 29. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 1.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Medicop d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska
Sobota, Slovenija.
Zdravstveni dom Litija

Storitve
Št. 53/2006
Ob-10167/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije, Dunajska cesta 156,
1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Alenka Hren, v roke: Alenki Hren, tel.
01/589-18-70, e-pošta: japti@japti.si, faks
01/589-18-77.
Internetni naslov(-i): www.japti.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– nacionalna agencija;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
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II.1) Opis:
Predmet tega javnega naročila je izbor
izvajalcev programa na lokalni ravni do
30. junija 2007.
Predmet javnega naročila je razdeljen na
31 sklopov, in sicer:
– 1. sklop zajema naslednje občine: Ljutomer, Križevci pri Ljutomeru, Veržej, Razkrižje, Ormož, Sv. Jurij, Radenci, Gornja
Radgona;
– 2. sklop zajema naslednje občine: Murska Sobota, Lendava, Dobrovnik, Črešnovci,
Kobilje, Odranci, Turnišče, Velika Polana;
– 3. sklop zajema naslednje občine: Beltinci, Cankova, Grad, Gornji Petrovci, Hodoš/Hodos, Kuzma,Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci, Šalovci, Tišina;
– 4. sklop zajema naslednjo občino: Slovenska Bistrica;
– 5. sklop zajema naslednje občine: Mestna občina Ptuj, Lenart, Sveta Ana, Benedikt, Cerkvenjak, Sveti Andraž v Slovenskih
goricah, Trnovska vas, Destrnik, Juršinci,
Dornava, Hajdina, Kidričevo, Markovci;
– 6. sklop zajema naslednje občine: Žetale, Majšperk, Podlehnik, Videm, Zavrč,
Gorišnica;
– 7. sklop zajema naslednje občine:
Maribor, Pesnica, Kungota, Šentilj, Selnica
ob Dravi, Lovrenc na Pohorju, Ruše, Hoče
– Slivnica, Rače – Fram, Starše, Duplek,
Miklavž na Dravskem polju, Starše;
– 8. sklop zajema naslednje občine: Zagorje, Trbovlje, Radeče, Hrastnik;
– 9. sklop zajema naslednji občini: Krško, Sevnica;
– 10. sklop zajema naslednjo občino:
Brežice;
– 11. sklop zajema naslednje občine:
Žalec, Polzela, Braslovče, Prebold, Tabor,
Vransko;
– 12. sklop zajema naslednje občine:
Celje, Vojnik, Štore, Laško, Dobrna;
– 13. sklop zajema naslednje občine:
Slovenske Konjice, Zreče, Vitanje, Oplotnica;
– 14. sklop zajema naslednje občine:
Mozirje, Nazarje, Ljubno, Luče, Solčava,
Gornji Grad, Velenje, Šmartno ob Paki, Šoštanj;
– 15. sklop zajema naslednje občine: Bistrica ob Sotli, Kozje, Podčetrtek, Rogaška
Slatina, Rogatec, Šmarje pri Jelšah, Šentjur,
Dobje;
– 16. sklop zajema naslednje občine:
Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne
na Koroškem, Radlje ob Dravi, Dravograd;
– 17. sklop zajema naslednje občine:
Slovenj Gradec, Mislinja, Podvelka, Ribnica
na Pohorju, Muta, Vuzenica;
– 18. sklop zajema naslednje občine:
Cerknica, Pivka, Postojna, Bloke, Loška
dolina;
– 19. sklop zajema naslednje občine: Kočevje, Kostel, Osilnica, Loški Potok, Ribnica,
Sodražica, Velike Lašče;
– 20. sklop zajema naslednje občine: Črnomelj, Dolenjske Toplice, Metlika, Mirna
Peč, Novo mesto, Semič, Šentjernej, Škocjan, Trebnje, Žužemberk;
– 21. sklop zajema naslednji občini: Idrija, Cerkno;
– 22. sklop zajema naslednje občine: Bovec, Kobarid, Tolmin;
– 23. sklop zajema naslednje občine: Ajdovščina, Vipava, Komen;
– 24. sklop zajema naslednje občine:
Brda, Kanal ob Soči, Miren – Kostanjevica,
Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba;
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– 25. sklop zajema naslednje občine:
Škofja Loka, Gorenja vas – Poljane, Železniki, Žiri;
– 26. sklop zajema naslednje občine:
Bled, Bohinj, Jesenice, Kranjska Gora, Radovljica, Žirovnica;
– 27. sklop zajema naslednje občine:
Kranj, Tržič, Naklo, Šenčur, Preddvor, Jezersko, Cerklje na Gorenjskem;
– 28. sklop zajema naslednje občine:
Sežana, Divača, Hrpelje – Kozina, Ilirska
Bistrica;
– 29. sklop zajema naslednje občine:
Mestna občina Koper, Izola, Piran;
– 30. sklop zajema naslednje občine:
Mestna občina Ljubljana, Domžale, Medvode, Trzin, Grosuplje, Mengeš; Vrhnika,
Borovnica, Brezovica, Škofljica, Vodice, Ig,
Logatec, Kamnik, Komenda, Horjul, Polhov
Gradec, Dobrepolje;
– 31. sklop zajema naslednje občine: Litija, Šmartno pri Litiji, Dol pri Ljubljani, Moravče, Grosuplje, Ivančna Gorica, Lukovica.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: Javno naročilo z zbiranjem ponudb po predhodni objavi za izbiro izvajalca programa vavčerskega svetovanja do
30. junija 2007.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 28.
Glavni kraj izvedbe: območje Slovenije.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
Predmet tega javnega naročila je izbor
izvajalcev programa na lokalni ravni do
30. junija 2007. Izvajalci programa bodo
opravljali naslednje naloge izvajanja programa:
– izvajanje uvodnih svetovalnih intervjujev,
– vnos vseh obveznih podatkov o svetovancih v aplikacijo v skladu z Navodili,
– vodenje kartoteke o svetovancu v aplikaciji (povzetek uvodnega svetovalnega intervjuja ter vnos vseh nadaljnjih stikov s
svetovancem),
– sklepanje pogodb/aneksov o vključitvi
v program s svetovanci in pravočasna seznanitev svetovancev s pravicami in obveznostmi pogodbenih strank,
– informiranje svetovancev o storitvah
programa in pravočasno seznanjanje svetovancev z Navodili,
– ugotavljanje upravičenosti svetovancev
do posameznih oblik podjetniškega svetovanja in usposabljanja,
– skrb za racionalno porabo svetovančeve kvote, kar pomeni, da s svojim strokovnim znanjem presoja o vrednosti svetovalne storitve svetovalca oziroma svetovalnega
podjetja,
– potrjevanje veljavnih originalnih pisnih
ponudb za svetovanje v skladu z Navodili,
– izdajanje vavčerjev na podlagi veljavnih originalnih pisnih ponudb za svetovanje
v skladu z Navodili,
– spremljanje veljavnosti vavčerjev in
opozarjanje svetovancev o poteku veljavnosti njihovih vavčerjev,
– pravočasna seznanitev svetovanca s
postopkom za uveljavljanje subvencije pri
naročniku,
– vodenje dokumentacije o svetovancih,
– poročanje naročniku o izvajanju programa,
– spremljanje svetovanca (vzpostavljanje stikov s svetovancem prek telefona, na-

vadne ali elektronske pošte, osebnih obiskov in podobno, z namenom preverjanja
izpolnjevanja pogodbenih obveznosti svetovanca),
– pisno obveščanje naročniku o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti svetovancev,
– dajanje mnenj, predlogov, pobud za
spreminjanje oziroma nadgradnjo programa,
– ostale naloge po navodilih naročnika.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
74.14.00.00-2.
II.2) Skupna končna vrednost naročil(‑a):
120.000 EUR.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 100.000 EUR + 20% DDV.
III.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
Merila
Ponderiranje
1. število kadrov
65
2. časovno obdobje izvajanja
programa vavčerskega svetovanja
35
Št. naročila: JN 1/2007
Naslov: Javno naročilo z zbiranjem ponudb po predhodni objavi za izbiro izvajalca programa vavčerskega svetovanja do
30. junija 2007
IV.1) Datum oddaje naročila: 30. 3.
2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 31.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano:
– javno naročilo za sklop št. 1: Prleška
razvojna agencija, GIZ, kontaktna oseba,
Peter Beznec, Prešernova 2, 9240 Ljutomer,
Slovenija, tel. 02/585-13-40, elektronska pošta: pero@prlekija.com, internetni naslov:
www.prlekija.com;
– javno naročilo za sklop št. 2: Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o., kontaktna
oseba: Roman Wolf, Lendavska ulica 5a, Moravske toplice, Slovenija, tel. 02/536-14-61,
elektronska pošta: info@rra-mura.si, internetni naslov: www.rra-mura.si;
– javno naročilo za sklop št. 3: Razvojna
agencija Sinergija, d.o.o., kontaktna oseba:
Stanislav Sraka, Kranjčeva 3, 9226 Moravske toplice, Slovenija, tel. 02/536-14-61,
elektronska pošta: sinergija@sinergija.si,
internetni naslov: www.ra-sinergija.si;
– javno naročilo za sklop št. 4: Razvojno
informacijski center Slovenska Bistrica, kontaktna oseba: Branko Žnidar, Kolodvorska
10, 2310 Slovenska Bistrica, Slovenija, tel.
02/843-28-42, elektronska pošta: branko.
znidar@slov-bistrica.si, internetni naslov:
www.ric-sb.si;
– javno naročilo za sklop št. 5: Znanstvenoraziskovalno središče Bistra Ptuj, kontaktna oseba: Mojca Šibila, Slovenski trg 6,
2250 Ptuj, Slovenija, tel. 02/748-02-57, elektronska pošta: bistra@bistra.si, internetni
naslov: www.bistra.si;
– javno naročilo za sklop št. 6: Halo – Edil
ING GIZ za razvoj podjetništva in turizma
LPC Haloze, kontaktna oseba: Sonja Golc,
Cirkulane 56, 2282 Cirkulane, Slovenija, tel.
02/795-320, elektronska pošta: info@halo.si,
internetni naslov: www.halo.si;
– javno naročilo za sklop št. 7: Ekonomski institut Maribor, d.o.o., kontaktna oseba:
mag. Vida Perko, Razlagova ulica 22, 2000
Maribor, Slovenija, tel. 02/252-63-42, elektronska pošta: info@eim.mb.si, internetni
naslov: www.eim-mb.si;
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– javno naročilo za sklop št. 8: Regionalni center za razvoj, d.o.o., kontaktna oseba:
Barbara Kaluža, Podvine 36, 1410 Zagorje
ob Savi, Slovenija, tel. 03/566-05-12, elektronska pošta: info@rcr-zasavje.si, internetni naslov: www.rcr-zasavje.si;
– javno naročilo za sklop št. 9: Podjetniški
center Krško, kontaktna oseba: Karmen Levak, Cesta krških žrtev 46, 8270 Krško, Slovenija, tel. 07/490-22-20, faks 07/492-70-80,
elektronska pošta: info@pckrsko.si, internetni naslov: www.pckrsko.si;
– javno naročilo za sklop št. 10: Zavod
za podjetništvo in turizem Brežice, kontaktna oseba: mag. Nataša Šerbec, Cesta prvih borcev 17, 8250 Brežice, Slovenija, tel. 07/499-06-80, elektronska pošta:
natasa.serbec@rcbrezice.si;
– javno naročilo za sklop št. 11: Razvojna
agencija Savinja, GIZ, kontaktna oseba: Danica Jezovšek Korent, Ulica heroja Staneta
3, 3310 Žalec, Slovenija, tel. 03/713-68-60,
elektronska pošta: ra.savinja@zalec.si, internetni naslov: www.ra-savinja.si;
– javno naročilo za sklop št. 12: Območna obrtna zbornica Celje, kontaktna oseba:
mag. Tatjana Štinek, Cesta na Ostrožno 4,
3000 Celje, Slovenija, tel. 03/545-16-07,
elektronska pošta: tatjana.stinek@ozs.si,
internetni naslov: www.ooz-celje.si;
– javno naročilo za sklop št. 13: Šolski
center Slovenske Konjice – Zreče, kontaktna oseba: Urška Udovičič, Škalska
cesta 7, 3210 Slovenske Konjice, Slovenija, tel. 03/757-18-50, elektronska pošta:
urska.udovicic@guest.arnes.si;
– javno naročilo za sklop št. 14: Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija,
d.o.o., kontaktna oseba: Klavdija Šemenc,
Savinjska cesta 39, 3330 Mozirje, Slovenija, tel. 03/839-47-53, elektronska pošta:
ora@siol.net;
– javno naročilo za sklop št. 15: Razvojna agencija Sotla, kontaktna oseba: Mirko
Zorin, Aškerčev trg 24, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija, tel. 03/817-18-60, elektronska pošta: info@rasotla.si, internetni naslov:
www.ra-sotla.si;
– javno naročilo za sklop št. 16: A.L.P.
Peca, d.o.o., kontaktna oseba: Viktorija
Barbič, Prežihova ulica 17, 2390 Ravne na
Koroškem, Slovenija, tel. 02/821-78-60, elektronska pošta: info@alppeca.si, internetni
naslov: www.alppeca.si;
– javno naročilo za sklop št. 17: Podjetniški center Slovenj Gradec, d.o.o.,
kontaktna oseba: Katarina Žagar, Ronkova 4, 2380 Slovenj Gradec, Slovenija, tel. 02/884-29-27, elektronska pošta:
info@podjetniskicenter-sg.si, internetni naslov: www.podjetniskicenter-nm.si;
– javno naročilo za sklop št. 18: Notranjski tehnološki center Cerknica, kontaktna
oseba: Lili Mahne, Cesta 1. maja 51, 1380
Cerknica, Slovenija, tel. 01/709-62-60, elektronska pošta: Lili.mahne@siol.net, internetni naslov: www.nec-cerknica.si;
– javno naročilo za sklop št. 19: Razvojni center Kočevje Ribnica, d.o.o.,
kontaktna oseba: Janez Mate, Trg zbora
odposlancev 72, 1330 Kočevje, Slovenija, tel. 01/895-06-10, elektronska pošta: pokolpje@siol.net, internetni naslov:
www.kocevje.si;
– javno naročilo za sklop št. 20: Razvojni center Novo mesto, d.o.o., kontaktna oseba: Miha Pezelj, Ljubljanska
cesta 26, 8000 Novo mesto, Slovenija, tel. 07/337-29-80, elektronska pošta:

podjetniski.center.nm@siol.net, internetni
naslov: www.pc-nm.si;
– javno naročilo za sklop št. 21: Idrijsko-cerkljanska razvojna agencija, d.o.o.,
kontaktna oseba: Tadeja Bezeljak, Mestni trg
1, 5280 Idrija, Slovenija, tel. 05/374-39-10;
– javno naročilo za sklop št. 22: Posoški razvojni center, d.o.o., kontaktna oseba:
Vesna Kozar, Ulica padlih borcev 1b, 5220
Tolmin, Slovenija, tel. 05/384-15-00, elektronska pošta: info@pososki-rc.si, internetni
naslov: www.pososki-rc.si;
– javno naročilo za sklop št. 23: Razvojna agencija Rod, kontaktna oseba: David
Bratož, Gregorčičeva 20, 5270 Ajdovščina,
Slovenija, tel. 05/365-36-00, elektronska
pošta: ra.rod@siol.net, internetni naslov:
www.ra-rod.si;
– javno naročilo za sklop št. 24: RRA
severne Primorske regijska razvojna agencija, d.o.o., kontaktna oseba: Bruno Mihelj,
spec. managementa, Mednarodni prehod 4,
Vrtojba, 5290 Šempeter pri Gorici, Slovenija, tel. 05/330-66-82, elektronska pošta:
pisarna-rra@rra-sp.si, internetni naslov:
www.rra-sp.si;
– javno naročilo za sklop št. 25: Razvojna agencija Sora, d.o.o., kontaktna oseba:
Tatjana Bogataj, Spodnji trg 2, 4220 Škofja
Loka, Slovenija, tel. 04/50-60-224, elektronska pošta: info@ra-sora.si, internetni naslov: www.ra-sora.si;
– javno naročilo za sklop št. 26: Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, kontaktna
oseba: Stevo Ščavničar, Spodnji Plavž 24e,
4270 Jesenice, Slovenija, tel. 04/581-34-19,
elektronska pošta: info@ragor.si, internetni
naslov: www.ragor.si;
– javno naročilo za sklop št. 27: BSC
Podporno poslovni center, d.o.o., kontaktna oseba: mag. Helena Cvenkel, Ulica Staneta Žagarja 37, 4000 Kranj, Slovenija, tel. 04/281-72-30, elektronska pošta: info@bsc-kranj.si, internetni naslov:
www.bsc-kranj.si;
– javno naročilo za sklop št. 28: Območna razvojna agencija Krasa in Brkinov, kontaktna oseba: Vlasta Sluban, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana, Slovenija, tel. 05/734-43-62, elektronska pošta:
inkubator@siol.net;
– javno naročilo za sklop št. 29: Regionalni razvojni center Koper, kontaktna oseba: Larisa Kunst, Župančičeva 18, 6000 Koper, Slovenija, tel. 05/663-75-80, elektronska pošta: info@rrc-kp.si, internetni naslov:
www.rrc-kp.si;
– javno naročilo za sklop št. 30: Center
za razvoj malega gospodarstva Ljubljana,
d.o.o., kontaktne osebe: Vera Nunič, Elina Štruc, Mojca Cvirn, Linhartova 13, 1000
Ljubljana, Slovenija, tel. 01/306-19-13, elektronska pošta: crmg@ljubljana.si, internetni
naslov: www.crmg.ljubljana.si;
– javno naročilo za sklop št. 31: Center za razvoj Litija, d.o.o., kontaktna oseba:
Saša Gradišek, Kidričeva 1, 1270 Litija, Slovenija, tel. 01/896-27-10, elektronska pošta: info@razvoj.si, internetni naslov: www.
razvoj.si.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost naročila: 100.000 EUR + 20% DDV.
Skupna končna vrednost naročila:
100.000 EUR + 20% DDV.
IV.5) Rok veljavnosti pogodbe: vse pogodbe veljajo do 30. 6. 2007.
Javna agencija RS za podjetništvo
in tuje investicije
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Obvestila
o dodatnih
informacijah,
informacijah
o nedokončanem
postopku ali popravku
Ob-10172/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e) točka(‑e):
Republika Slovenija, Ministrstvo za javno
upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana,
Slovenija, v roke: Služba za javna naročila,
tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si,
faks 01/478-86-49.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
I.2) Vrsta kupca:
Naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja
Direktiva 2004/18/ES).
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: 2006/P 65.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
pogarancijsko vzdrževanje pasivne mrežne opreme SIKI/PDC/SIKI/PDC/19-2006
(dodatne storitve po osnovni pogodbi št.
3111-ODVZ672006-19).
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
72.26.70.00-4.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-309/2006.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve. Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: naročilo ni bilo dodeljeno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10283/07
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.zd-lj.si.
I.2) Vrsta kupca: naročnik (v primeru naročila, ki ga ureja Direktiva 2004/18/ES).
II.1.2) Kratek opis: JR-8/2007.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
24400000.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JR-8/2007.
IV.2.2) Referenca obvestila za elektronsko oddana obvestila:
Izvirno obvestilo poslano preko: OJS
eSender.
Uporabniško ime: SIMAP2_ZDL.
Referenca obvestila: 2007-024344.
IV.2.4) Datum odpošiljanja tega obvestila: 26. 3. 2007.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: popravek.
VI.3) Informacije, ki jih je treba popraviti
ali dodati
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Vl.3.1) Sprememba izvirnih informacij, ki
jih je predložil naročnik.
Vl.3.2) V izvirnem obvestilu.
Vl.3.3) Besedilo, ki ga je treba popraviti
v izvirnem obvestilu:

Mesto besedila, ki ga je treba spremeniti:

Namesto:

Beri:

lll.2.1) zadnja alineja

Ponudnik ima posebno dovoljenje za opravljanje storitev, ki je 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.

– Ponudnik izpolnjuje vse pogoje za promet z zdravili v skladu z Zakonom o lekarniški dejavnosti in podzakonskimi akti
s tega področja. Kot dokazilo o izpolnjevanju zahteve ponudnik predloži izjavo s
pooblastilom.

VI.4) Druge dodatne informacije: popravek se nanaša na objavo 2007 – 75868-SL
– JR Zdravila.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Zdravstveni dom Ljubljana
Št. 430-203/2006/12
Ob-10284/07
I.1) Ime, naslov in kontaktna(-e)
točka(‑e): Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana, Slovenija, v
roke: Sekretariat, Služba za javna naročila,
tel. 01/478-18-83, e-pošta: gp.mju@gov.si.
Internetni naslov naročnika: http://www.
mju.gov.si.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: izvedba gradbeno obrtniških del
in zamenjava opreme v počitniških objektih
Rožmarin 16 in Rožmarin 18 v Červarju v
Republiki Hrvaški.
II.1.2) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbeno obrtniških del in zamenjava opreme v počitniških objektih.
II.1.3) Enotni besednjak javnih naročil (CPV): glavni besednjak, glavni predmet: 452100002, dodatni predmet(-i):
36100000-2.
IV.1.1) Vrsta postopka: odprti.
IV.2.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: 430-203/2006.
IV.2.3) Obvestilo, na katero se nanaša
objava: Ur. l. RS, št. 137-139 z dne 29. 12.
2006.
IV.2.4) Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 22. 12. 2006.
VI.1) To obvestilo se nanaša na: nedokončani postopek.
VI.2) Informacije o nedokončanem postopku dodelitve. Organ, ki je pristojen za
pritožbene postopke: naročilo ni bilo dodeljeno.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
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
Ob-10191/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Maribor, javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktne točke/osebe: Mateja Podlesnik
in Arpad Gaal, tel. 02/22-00-128/750), tel.
02/22-00-128, e-pošta: mateja.podlesnik@
elektro-maribor.si, faks 02/22-00-107.
Internetni naslov(-i): www.elektro-maribor.si
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava- distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1) Opis: kostanjevi drogovi.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: kostanjevi drogovi.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Elektro Maribor d.d.
– skladišča.
Šifra NUTS: SI002.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
kostanjevi drogovi.
Vrsta postopka: odprti.
Ocenjena vrednost javnega naročila:
385.000 EUR brez DDV.
Plačilo razpisne dokumentacije: 40 EUR
+ DDV.
Valuta: pred prevzemom.
Pogoji in način plačila: transakcijski račun: 04515-0000570965.
Razpisna dokumentacija se dobi vsak
delovni dan med 7.30 in 9.30 na naslovu
naročnika pri Bojani Brauner, 1. nadstropje/pisarna 105 (tel. 02/22-00-129).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati tudi po pošti ob predhodnem dokazilu o plačilu in posredovanih podatkih o
naslovu in ID za DDV.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
Kostanjevi drogovi: 385.000 EUR;
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
trajanje v mesecih: 24.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.

III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija banke za resnost ponudbe,
– garancija banke za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,
– garancija banke za odpravo napak v
garancijskem roku.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: razvidno iz razpisne
dokumentacije.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: razvidno iz razpisne dokumentacije.
III.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila
Merila
1. cena
2. rok plačila

Ponderiranje
98 točk
2 točki

IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 5. 2007 do 8. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: 120 dni od datuma, določenega
za sprejemanje ponudb.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 5.
2007 ob 8.30; Elektro Maribor d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor; dvorana II. nadstrop
je.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pisnim pooblastilom.

IV.3.4) Datum odposlanja tega obvestila:
4. 4. 2007.
Elektro Maribor, javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Št. 028034
Ob-10549/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, Sl-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za
javna naročila, tel. +386/(0)1/580-83-32, v
roke: Miha Jeras e-pošta: mjeras@vo-ka.si,
faks +386/(0)1/580-84-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za 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) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nabava dveh vozil za izčrpavanje
in prevoz grezničnih vsebin.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj: dobave sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nabava dveh
vozil za izčrpavanje in prevoz grezničnih
vsebin.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34144410.
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: dve
vozili za izčrpavanje in prevoz grezničnih
vsebin.
Ocenjena vrednost brez DDV: 440.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
349 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila za dobavljena
delovna vozila je 30 koledarskih dni po podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
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III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje dejavnosti, ki je predmet tega javnega
razpisa.
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
90
2. Preseganje osnovnih tehničnih zahtev 9
3. Reference
15
4. Dobavni rok
5
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 1 B/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Če so bile: periodično informativno obvestilo.
Številka obvestila v UL: 2007 /S 009 –
009840 z dne 13. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje d.d.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 do
13. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 8. uri.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
faks +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni od prejema obvestila o oddaji javnega naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
pridobiti informacije o vlaganju pritožb:
Državna revizijska komisija, Slovenska
cesta 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:
6. 4. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Št. 028034
Ob-10550/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Javno podjetje Vodovod Kanalizacija d.o.o.,
Vodovodna cesta 90, S-1000 Ljubljana, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Služba za
javna naročila, tel. +386/(0)1/580-83-32, v
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roke: Miha Jeras, e-pošta: mjeras@vo-ka.si,
faks +386/(0)1/580-84-07.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za 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) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: nabava vozil z nadgradnjo za vzdrževanje kanalizacije.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: sedež naročnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
predmet javnega naročila je nabava dveh
kombiniranih vozil za visokotlačno pranje in črpanje usedlin in enega delovnega vozila s specialno nadgradnjo za
visokotlačno pranje in črpanje usedlin
s povratno vodo (recikliranje odpadne
vode).
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
34144410.
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: dva
kombinirana vozila za visokotlačno pranje in
črpanje usedlin in eno delovno vozilo s specialno nadgradnjo za visokotlačno pranje in
črpanje usedlin s povratno vodo (recikliranje
odpadne vode).
Ocenjena vrednost brez DDV: 880.000
EUR.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
349 dni od oddaje naročila.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: rok plačila za dobavljena
delovna vozila je 30 koledarskih dni po podpisu primopredajnega zapisnika.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudniki morajo biti registrirani za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet tega javnega razpisa.
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
90
2. Preseganje osnovnih tehničnih zahtev15
3. Reference
15
4. Dobavni rok
5

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN2B/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Periodično informativno obvestilo: 2007
/S 009 – 009839 z dne 13. 1. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
14. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: nakazilo na TRR:
06000-0000112043 pri Banki Celje d.d.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 21. 5. 2007 ob
13. uri.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 19. 10. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 22. 5.
2007 ob 8.30; na sedežu naročnika.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila.
Vl.4.3) Služba, pri kateri je mogoče
pridobiti informacije o vlaganju pritožb:
Državna revizijska komisija, Slovenska
cesta 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:
6. 4. 2007.
Javno podjetje
Vodovod Kanalizacija d.o.o.
Ob-10849/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica d.d., Cesta 25. junija 1B, 5000 Nova
Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):
Darja Nemec, tel. 05/339-11-06, e-pošta:
darja.nemec@vik-ng.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 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) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– voda.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava električne energije v letih
2007, 2008, 2009.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
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Nakup.
Glavni kraj dobave: Nova Gorica.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava el. energije za potrebe podjetja
za naslednja tri leta.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
40100000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: ocenjene količine: VT 6.467.193, MT 6.852.585 in
ET 772.161.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
36 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: garancija banke za resnost ponudbe v višini
5% od ponudbene vrednosti z veljavnostjo
120 dni.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je najmanj 60 dni
od dneva izstavitve računa. Ponudnik lahko
ponudbi daljši plačilni rok.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pravni status: 1. ponudnik mora biti registriran za dejavnost, ki je predmet javnega
naročila in za katero ponudbo daje, pri organu države v kateri ima sedež; 2. ponudnik
mora imeti poravnane davke in prispevke; 3.
ponudnik ne sme biti obsojen zaradi kaznivih dejanj; 4. zoper ponudnika ne sme biti
uveden ali začet postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Potrdilo banke, da v zadnjih 6-ih mesecih
ni imel blokiranega TRR; poročilo revizorja,
da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti
do dobaviteljev blaga,podizvajalcev in kooperantov.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izjava, da je v zadnjem letu (2006) oskrboval
najmanj 300 odjemnih mest; izjava o zagotavljanju neprekinjene dobave električne
energije; izjava, da ima pridobljeno licenco
Agencije RS za opravljanje energetske dejavnosti.
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-01B/2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
29. 5. 2007.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 48 EUR.
Pogoji in način plačila: znesek je z DDV
in se vplača na TRR NOVA LB d.d. št.
02241-0089741389.

Št.

IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 30. 5. 2007 do 8.45.
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: 120 dni od oddaje naročila.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 30. 5.
2007 ob 9. uri; sedež podjetja, Cesta 25. junija 1 b, Nova Gorica.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju ponudb: da, predstavniki ponudnikov s
pooblastili.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija,
Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
3. 4. 2007.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica d.d.

Gradnje
Št. 02/2007

Ob-10643/07

Spremembe in dopolnitve
V javnem razpisu za oddajo naročila gradnje po odprtem postopku za »Izgradnja
sistema televizije zaprtega kroga z vključitvijo obstoječe opreme«, objavljenem v
Uradnem listu RS, št. 31 z dne 6. 4. 2007,
Ob-9720/07, se dopolni točka III.2.1.3) Tehnične sposobnosti – obvezna dokazila z naslednjo zahtevo naročnika:
– Ponudnik mora priložiti potrdilo proizvajalca opreme, da je strokovno usposobljen za montažo in servisiranje ponujene
opreme.
Ostale zahteve naročnika ostanejo nespremenjene.
Vodovod - kanalizacija,
javno podjetje, d.o.o.
Ob-10548/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o. in Javno podjetje Vodovod-kanalizacija, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Srečko Trunkelj, tel. +386(1)588-96-80, e-pošta: srecko.trunkelj@energetika-lj.si, faks
386(1)588-97-59.
Internetni naslov naročnika: http://www.
jh-lj.si/energetika.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem):
Javno podjetje Energetika Ljubljana,
d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Silvester Koren, tel. +386(1)588-97-63, e-pošta: silvester.koren@energetika-lj.si, faks
+386(1)588-97-59,
internetni
naslov:
http://www.jh-lj.si/energetika.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Javno podjetje Energetika Ljublja-
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na, d.o.o., Verovškova 70, 1000 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): vložišče,
internetni naslov: http://www.jh-lj.si/energetika.
I.2) Glavna področja dejavnosti naročnika:
– proizvodnja, prenos ali distribucija plina in toplote.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: gradbena dela pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega,
parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: mesto
Ljubljana in primestne občine.
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: 10.
Trajanje okvirnega sporazuma: 4 leta.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
razpis za priznanje sposobnosti s sklenitvijo okvirnih sporazumov za gradbena dela pri izgradnji, investicijskem
vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih
plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet
45231220; glavni besednjak, dodatni predmet(-i): 45231221, 45231300, 45232140,
45232150, 45232151, 45232141, 45232400,
45232410, 45232420, 45232440.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: gradbena dela pri izgradnji, investicijskem vzdrževanju in večjih vzdrževalnih delih plinovodnega, vročevodnega, parovodnega, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja za
obdobje štirih let.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
48 mesecev od oddaje naročila.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost prijave v višini
120.000 EUR z veljavnostjo do 5. 11. 2007.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila je najmanj 30 dni
in največ 70 dni od datuma evidentiranega
prejema pravilne situacije v vložišču naročnika.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pravni akt o skupni izvedbi
naročila.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– registracija potencialnega kandidata
pri pristojnem sodišču ali drugem organu
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(oziroma podizvajalca, kolikor ga bo potencialni kandidat prijavil),
– redni izpisek iz registra obrtne ali gospodarske zbornice,
– nekaznovanost ponudnika (prvi odstavek 42. člena ZJN-2),
– zoper potencialnega kandidata ni uveden ali začet postopek prisilne poravnave,
stečajni ali likvidacijski postopek ali drug
postopek, katerega posledica ali namen je
prenehanje poslovanja potencialnega kandidata.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– poročilo pooblaščenega revizorja,
– dokazila o finančni sposobnosti,
– potencialni kandidat ne sme imeti dospelih neporavnanih obveznosti na transakcijskih računih,
– skupni letni prihodki potencialnega
kandidata v letu 2005 ali 2006 ne smejo biti
manjši od 1,300.000 EUR.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– reference potencialnega kandidata in
reference podizvajalca (kolikor ga potencialni kandidat prijavlja),
– tehnična opremljenost,
– kadrovska struktura,
– zavarovanje odgovornosti,
– 5-letni garancijski rok.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: omejeni.
IV.2.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta, ki
jo je določil naročnik: PI-03/07 (JN16G/07).
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: da.
Periodično informativno obvestilo: 2006
/S 224 – 240117 z dne 24. 11. 2006.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije:
28. 5. 2007 do 15. ure.
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: plačilo je možno
na transakcijski račun Energetike Ljubljana,
d.o.o.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali
prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do 9.
ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev
skupnosti: ne.
Vl.4.1) Organ, kije pristojen za pritožbene
postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. +386(1)234-28-00,
faks +386(1)234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: 10 dni po prejemu naročnikove odločitve o izbiri.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o. in
Javno podjetje
Vodovod-kanalizacija, d.o.o.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Št. 262/07
Ob-10610/07
1.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Ljubljana, d.d.,
Javno podjetje za distribucijo električne
energije, Slovenska c. 58, 1516 Ljubljana,
Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Mirko
Koren in Irena Homovc Gačnik, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
Internetni naslov naročnika: www.elektro-ljubljana.si.
I) Naslovi in kontaktne točke, kjer
je mogoče dobiti dodatne informacije: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56, 1516 Ljubljana, Slovenija, tel.
+386/1/230-43-20, v roke: Mirko Koren
(tehnični del) in Irena Homovc Gačnik
(splošni del), e-pošta: javna.narocila@elektro-ljubljana.si, faks +386/1/432-40-74, internetni naslov: www.elektro-ljubljana.si.
II) Naslovi in kontaktne točke, kjer je
mogoče dobiti specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za dinamični nakupovalni sistem):
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 58,
vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana,
Slovenija, tel. +386/1/230-41-14, e-pošta:
javna.narocila@elektro-ljubljana.si,
faks
+386/1/432-40-74.
III) Naslovi in kontaktne točke, na katere
je treba poslati ponudbe/prijave za sodelovanje: Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c.
58, vložišče v I. nadstropju, 1516 Ljubljana,
Slovenija.
I.2)
Glavna
področja
dejavnosti
naročnika:
– električna energija.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vključitev RTP 110/20 kV Vrhnika v 110 kV omrežje (gradbena in
elektromontažna dela).
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: RTP
Vrhnika.
Šifra NUTS: SI00E.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno
naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
izvedba gradbenih, elektromontažnih in
raznih del za vključitev RTP 110/20 kV
Vrhnika v 110 kV omrežje.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni predmet, glavni besednjak:
45250000.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): da.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.9) Variante so dopustne: ne.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: izvedba
gradbenih, elektromontažnih in raznih del za
vključitev RTP 110/20 kV Vrhnika v 110 kV
omrežje.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
začetek 2. 7. 2007, zaključek 20. 11. 2007.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.500 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski

dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in
plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne
določbe, ki to urejajo: gotovinsko plačilo,
minimalni plačilni rok je 60 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: da.
Opišite posebne pogoje:
– rok izvedbe naročila maks. 4,5 mesece
po pričetku del,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
111.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Pl* pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo registracijo,
– pisna izjava o skupnem nastopanju v
primeru predložitve skupne ponudbe večih
ponudnikov,
– pogodba/dogovor
s
podizvajalcem/-i, če ponudnik zagotavlja kapacitete s
podizvajalcem/-i,
* pisna izjava ponudnika v zvezi z njegovo kaznovanostjo in njegovim poslovanjem,
* pisna izjava ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve ponudbe,
* pisna izjava ponudnika o nezavajajočih
podatkih,
* pisna izjava ponudnika o sprejemu pogojev razpisa,
– vzorec pogodbe, ki jo mora ponudnik
podpisati in žigosati.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
* dokazilo o poravnanih davkih in prispevkih, v skladu s predpisi RS, ki so v pristojnosti DURS-a, ne starejše od 30 dni,
* BON-1 za ponudnika, ki ni starejši od
30 dni, za ponudnika-samostojnega podjetnika potrdila poslovnih bank o njegovi solventnosti, ne starejše od 30 dni,
– garancija za resnost ponudbe v višini
4.500 EUR,
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti (po predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji),
– pisna izjava ponudnika o predložitvi
garancije za odpravo napak v garancijski
dobi v višini 10% pogodbene vrednosti (po
predloženem vzorcu v razpisni dokumentaciji).
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
– izpolnjen obrazec “Ponudba”,
– ponudbeni predračun z rekapitulacijo v
zahtevani obliki,
– tehnična ponudba, izdelana v skladu
z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji,
– pisna izjava ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi
garancij,
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K pisna izjava ponudnika o sposobnosti,
vključno z zahtevanima prilogama,
K dokazilo/referenčno potrdilo, da je
ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) v preteklem 5-letnem obdobju
uspešno zgradil najmanj 1 (en) objekt 110
kV v vrednosti 400.000 EUR,
– dokazilo o ogledu trase objekta.
Pomen oznak pri zahtevanih dokumentih
v točkah III.1.1), III.2.1), III.2.2) in III.2.3):
Pl dokument mora biti predložen tudi za
ev. podizvajalce,
* dokument mora biti predložen za
vse ponudnike (= soponudnike) v primeru
predložitve skupne ponudbe,
K pogoj lahko soponudniki, oziroma
ponudnik ali njegov dejanski izvajalec (podizvajalec) izpolnjujejo skupno.
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. skupna ponudbena vrednost
85
2. potrjene reference
12
3. certifikat kakovosti ISO razreda 9000
ponudnika
3
IV.2.2) Uporabljena bo elektronska
dražba: ne.
IV.3.1) Referenčna številka dokumenta,
ki jo je določil naročnik: JN 03/07.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in
dopolnilne dokumentacije:
Dokumentacija se plačuje: da.
Cena: 20 EUR.
Pogoji in način plačila: transakcijski
račun naročnika Elektro Ljubljana, d.d.,
št.: 06000-0076655034, sklic na številko:
23003371-03-07, z obvezno navedbo identifikacijske številke. Navedeno velja v primeru, če želijo ponudniki prejeti razpisno
dokumentacijo v papirni obliki.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb
ali prijav za sodelovanje: 29. 5. 2007 do
9. ure.
IV.3.5) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.6) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 26. 9. 2007.
IV.3.7) Pogoji odpiranja ponudb: 29. 5.
2007 ob 11. uri; Elektro Ljubljana, d.d.
Slovenska cesta 56, 7. nadstropje, sejna
soba.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da.
Pooblaščeni predstavniki ponudnikov,
ki morajo predložiti podpisano in žigosano
pooblastilo za zastopanje ponudnika in ostala javnost.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
VI.2) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na
projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.3) Dodatne informacije:
Ponudniki pridobijo razpisno dokumentacijo (splošni del in popis del) na naročnikovi
spletni strani, projekt za razpis je pripravljen
v papirni obliki in ga je možno pridobiti v
vložišču naročnika.
Naročnik bo odgovore na pisne zahtevke
za pojasnila k razpisni dokumentaciji objavil
na spletnem naslovu www.elektro-ljublja-

Št.

na.si/lnformacije/Javni razpisi/Gradnje/JN
03/07, najkasneje v treh dneh po prejemu pisne zahteve, ki mu bo priporočeno
posredovana po pošti ali po telefaxu št.
+386/1/432-40-74 ali po elektronski pošti
na naslov: javna.narocila@elektro-ljubljana.
si in jo bo naročnik prejel vključno do 23. 5.
2007.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za
pritožbene postopke: Državna revizijska
komisija, Slovenska c. 54, 1000 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si,
tel. +386/1/234-28-00, internetni naslov
www.gov.si.
VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Elektro Ljubljana, d.d.

Storitve
Št. 897/2007

Ob-10860/07

Razveljavitav postopka oddaje javnega
naročila
V javnem naročilu: Izvedba investicijsko
tehnične dokumentacije za obnovo magistralnega vodovoda Družinska vas – Novo
mesto, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
26 z dne 23. 3. 2007, Ob-7638/07, postopek: odprti postopek z okvirnim sporazumom, vrsta: storitve, naročnik: Komunala,
Novo mesto d.o.o., Javno podjetje, Podbevškova 12, 8000 Novo mesto, obvešča, da je
zaradi objektivnih okoliščin, ki so nastale na
strani naročnika, prekinil oziroma razveljavil
postopek oddaje javnega naročila za »Izvedba investicijsko tehnične dokumentacije
za obnovo magistralnega vodovoda Družinska vas – Novo mesto.
Komunala Novo mesto d.o.o.
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II.1.6) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: s pogajanji, s predhodnim javnim razpisom.
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: 418-0012/06 P.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim
naročilom: ne.
Št. naročila: 1.
V.1.1) Datum oddaje naročila: 3. 4.
2007.
V.1.2) Število prejetih ponudb: 4.
V.1.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: Banka
Koper d.d., Pristaniška ulica 14, 6000 Koper, Slovenija.
V.1.4) Informacije o vrednosti naročila:
Začetna skupna ocenjena vrednost
naročila: 4,07 EUR brez DDV.
VI.1) Naročilo(-a) se nanaša(-jo) na
projekt in/ali program, ki se financira iz sredstev skupnosti: ne.
VI.2) Dodatne informacije: podatek, ki
je naveden pod točko V.1.4) - vrednost je
mišljen v obliki ponujene EOM v EUR, ki
znaša 4,070%.
Vl.3.1) Organ, ki je pristojen za
pritož-bene
postopke:
Državna
revizijska komisija RS, Slovenska 54,
1000
Ljubljana,
Slovenija,
e-pošta:
dkom@gov.si, tel. +386/(0)1/234-28-00,
faks +386(0)1/234-28-40, internetni naslov:
http://www.gov.si/dkom/.
Vl.3.3) Služba, pri kateri je mogoče dobiti
informacije o vlaganju pritožb: Ministrstvo za
finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova
ulica 11, 1000 Ljubljana, Slovenija.
VI.4) Datum odpošiljanja tega obvestila:
6. 4. 2007.
Kontrola zračnega prometa
Slovenije, d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
Storitve
Ob-10447/07
1.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Kontrola zračnega prometa Slovenije, d.o.o.,
Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, Slovenija,
tel. +386/(0)1/47-34-850, v roke: Nataša
Rožič, e-pošta: info@sloveniacontrol.si,
faks +386/(0)1/47-34-860.
Internetni naslov naročnika: http://www.
sloveniacontrol.si/.
I.2)
Glavna
področja
dejavnosti
naročnika:
– letališke dejavnosti.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pridobitev dolgoročnega posojila.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Kategorija storitve: št. 06.
Glavni kraj izvedbe: sedež naročnika.
II.1.34) Kratek opis naročila ali nabave:
pridobitev dolgoročnega posojila.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
66120000.

Obvestila
o javnem naročilu
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 231/3-07
Ob-10294/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Javno podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna,
Jeršice 3, SI-6230 Postojna, Slovenija, v
roke: Tomaž Fabčič, tel. 05/726-45-51, e‑pošta: tomaz.fabcic@kovodpostojna.si, faks
05/726-22-11.
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 električne energije.
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II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: odjemna mesta na
območju Občin Postojna in Pivka.
Šifra NUTS: SI00.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
naročnik naroča električno energijo za
obdobje dveh let na različnih lokacijah na
območju Občin Postojna in Pivka. Ocenjena vrednost naročila je 380.000 EUR.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
40.10.00.00–3.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
24 mesecev od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva:
Zavarovanje za resnost ponudbe: bančna
garancija v vrednosti 4.000 EUR z veljavnostjo 90 dni od roka za oddajo ponudb.
Garancija za dobro izvedbo pogodbenih
obveznosti: izjava banke, da bo ponudnik
brez zadržkov dobil bančno garancijo v višini 9% od vrednosti pogodbe z vključenim
DDV.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 30 dni.
III.1.4) Drugi posebni pogoji, ki veljajo za
izvedbo naročila: ne.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
kot ponudnik lahko v razpisu konkurira vsaka pravna ali fizična oseba, ki je registrirana
za dejavnost, ki je predmet razpisa, ima
za opravljanje te dejavnosti vsa predpisana
dovoljenja.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik naj izpolnjuje spodaj navedene
pogoje:
– ponudnik in vsak njegov zakoniti zastopnik, kolikor gre za pravno osebo, ni
bil pravnomočno obsojen zaradi kaznivih
dejanj, določenih v prvem odstavku 42.
člena ZJN-2 (v povezavi z 48. členom
ZJNVETPS).
– 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;
– ni proti njemu uveden postopek stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave v skladu
s predpisi;
– je izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili davkov v skladu z zakonskimi določbami
države, kjer ima sedež, ali določbami države
naročnika.
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.
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IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 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: 28. 5.
2007 ob 12. uri; Jeršice 3, Postojna.
Osebe, ki so lahko navzoče pri odpiranju
ponudb: da; odpiranje je javno.
Javno podjetje Kovod Postojna,
vodovod, kanalizacija, d.o.o., Postojna
Ob-10652/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo,
v roke: Alenka Horvat, tel. 02/449-23-05,
e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks
02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: pohištvena oprema za pošto Slovenj Gradec.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije, d. o.
o., pošta Slovenj Gradec.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
izdelava, dobava in montaža pohištvene
opreme na pošti Slovenj Gradec.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
36.10.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
90 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3.000 €, izbrani ponudnik bo predložil tudi
bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v višini 10% pogodbene
vrednosti) in bančno garancijo za odpravo
napak v garancijski dobi (v višini 10% pogodbene vrednosti).
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik (in njegov zakonit zastopnik, v kolikor
gre za pravno osebo) ne sme biti pravnomočno obsojen zaradi kaznivih dejanj, na-

vedenih v 1. odstavku 42. člena ZJN-2, ponudnik mora biti sposoben za opravljanje
poklicne dejavnosti, ponudnik ne sme biti
v postopku prisilne poravnave, stečaja ali
likvidacije, ter ni opustil poslovne dejavnosti
ali je v kateremkoli podobnem položaju.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik v zadnjih šestih mesecih poslovanja ni
smel imeti blokiranega kateregakoli svojega
računa.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
Ponudnik mora biti tehnično in kadrovsko
sposoben izvesti javno naročilo.
Ponudnik mora podati izjavo, da bo z deli
zaključil v roku.
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.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: da.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 7. 5. 2007 do 12. ure.
IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 16. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 5.
2007 ob 11. uri; Pošta Slovenije, d.o.o.,
Slomškov trg 10, Maribor.
Pošta Slovenije, d.o.o.
Ob-10841/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialni sektor, v roke: Komercialni sektor, tel. 05/339-67-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-primorska.si, faks
05/339-67-31.
Internetni naslov(-i): www.elektro-primorska.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava energetskega transformatorja 110/20 kV, YN yn 0 (6) d5, 40 MVA za
RTP Vrtojba št. 5/2007-B.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava, postavitev, kompletiranje in preizkušanje energetskega transformatorja
110/20 kV, YN yn 0 (6), moči 40 MVA v RTP
Vrtojba. Količina 1 kos.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.71.000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 1. 2008.
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II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence
o registraciji ponudnika; izjava ponudnika v
zvezi z njegovo nekaznovanostjo, skladno
z določili prvega odstavka 42. člena ZJN-2;
izjava ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem, skladno z določili tretjega odstavka
42. člena ZJN-2; izjava ponudnika, da ima
poravnane vse zapadle obveznosti do podizvajalcev v predhodnih postopkih javnega
naročanja; izjava ponudnika, da sprejema
vse razpisne pogoje; letno povprečje prihodkov od prodaje za zadnja štiri leta (2003,
2004, 2005, 2006) mora biti najmanj v višini
trikratne ponudbene vrednosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti reference za vsaj tri transformatorje 110/SN napetostnega nivoja in
so ti uspešno vgrajeni v elektroenergetske
objekte z indirektno ozemljeno SN nevtralno
točko v Sloveniji; dokazila o ustreznosti (atesti, testno poročilo,…) s strani akreditiranih
organizacij, ali izjavo o skladnosti; pisno izjavo proizvajalca, ali pooblaščenega zastopnika za Slovenijo, ali fotokopijo pogodbe s
proizvajalcem.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. rok plačila
3. kakovost ISO

Ponderiranje
90
5
5

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 6. 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 28. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2007.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 5/2007.

Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica, velika sejna soba.
IV. 3.5) Datum, ko je bilo obvestilo poslano: 6. 4. 2007.
IV.3.6) Dodatne informacije: navedene v
razpisni dokumentaciji.
Elektro Primorska Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-10842/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Elektro Primorska Javno podjetje za
distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Komercialni sektor, v
roke: Komercialni sektor, tel. 05/339/67-00,
e-pošta: javna.narocila@elektro-primorska.
si, faks 05/339-67-31.
Internetni naslov(-i): www.elektro-primorska.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: distribucija električne energije.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava energetskega transformatorja 110/35/20 kV, YN d5 yn6, 20 MVA za
RTP Tolmin št. 6/2007-B.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava, postavitev, kompletiranje in preizkušanje energetskega transformatorja
110/35/20 kV, YN d5 yn6, 20 MVA za RTP
Tolmin. Količina 1 kos.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
31.17.71.000.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpisek iz sodne ali druge ustrezne
evidence o registraciji ponudnika; izjava
ponudnika v zvezi z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega odstavka
42. člena ZJN-2; izjava ponudnika v zvezi
z njegovim poslovanjem, skladno z določili
tretjega odstavka 42. člena ZJN-2; izjava
ponudnika, da ima poravnane vse zapadle
obveznosti do podizvajalcev v predhodnih
postopkih javnega naročanja; izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne pogoje;
letno povprečje prihodkov od prodaje za
zadnja štiri leta (2003, 2004, 2005, 2006)
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mora biti najmanj v višini trikratne ponudbene vrednosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik mora imeti reference za vsaj tri transformatorje 110/SN napetostnega nivoja in
so ti uspešno vgrajeni v elektroenergetske
objekte z indirektno ozemljeno SN nevtralno
točko v Sloveniji; dokazila o ustreznosti (atesti, testno poročilo,…) s strani akreditiranih
organizacij, ali izjavo o skladnosti; pisno izjavo proizvajalca, ali pooblaščenega zastopnika za Slovenijo, ali fotokopijo pogodbe s
proizvajalcem.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. rok plačila
3. kakovost ISO

Ponderiranje
90
5
5

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 8. 6. 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 28. 7. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 7. 6. 2007.
Cena: 25 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica – sklic 6/2007.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 8. 6.
2007 ob 13. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica, velika sejna soba.
IV. 3.5) Datum, ko je bilo obvestilo poslano: 6. 4. 2007.
IV. 3.6) Dodatne informacije: navedene v
razpisni dokumentaciji.
Elektro Primorska Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.
Ob-10844/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e):
Elektro Primorska Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Erjavčeva 22,
5000 Nova Gorica, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Komercialni sektor, v roke: Komercialni sektor, tel. 05/339-67-00, e-pošta:
javna.narocila@elektro-primorska.si, faks
05/339-67-31.
Internetni naslov(-i): www.elektro-primorska.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– drugo: distribucija električne energije.
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Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: dobava stenskega modularnega
prikazovalnika št. 3/2007-B.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Šifra NUTS: SI00B.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
dobava in montaža stenskega modularnega prikazovalnika za DCV. Količina 1
kos.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
30.23.12.504.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
180 dni od oddaje naročila.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od ponudbene vrednosti.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: rok plačila najmanj 60 dni od
izstavitve računa.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: izpisek
iz sodne ali druge ustrezne evidence o registraciji ponudnika; izjava ponudnika v zvezi
z njegovo nekaznovanostjo, skladno z določili prvega odstavka 42. člena ZJN-2; izjava
ponudnika v zvezi z njegovim poslovanjem,
skladno z določili tretjega odstavka 42. člena
ZJN-2; izjava ponudnika, da ima poravnane
vse zapadle obveznosti do podizvajalcev
v predhodnih postopkih javnega naročanja;
izjava ponudnika, da sprejema vse razpisne
pogoje; letno povprečje prihodkov od prodaje za zadnja tri leta (2004, 2005, 2006) mora
biti najmanj v višini dvakratne ponudbene
vrednosti; BON1 in BON2, ter potrdilo da v
zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega
računa, ali BON 1/P. Samostojni podjetniki
predložijo davčno napoved za leto 2006,
potrjeno s strani pristojne izpostave DURS,
ter potrdilo banke o stanju na TRR za zadnje
tri obračunsko zaključene mesece pred odpiranjem ponudb.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik mora predložiti vsaj eno referenco (uspešno dokončano vključno od leta
2004 naprej na področju centrov vodenja),
s katero dokazuje, da je stenski prikazovalnik s pripadajočo opremo (smiselno podoben tistemu, ki ga ponudnik nudi) že bil
ustrezno integriran z opremo proizvajalca
sistema daljinskega vodenja DCV Elektro
Primorska (smiselno enaka konfiguracija
in generacija opreme) na področju EU;
dokazila o ustreznosti (atesti, testno poročilo …) s strani akreditiranih organizacij, ali izjavo o skladnosti; pisno izjavo
proizvajalca, ali pooblaščenega zastopnika za Slovenijo, ali fotokopijo pogodbe s
proizvajalcem; ponudnik mora za opremo
stenskega prikazovalnika predložiti dokazilo o sodelovanju z dobaviteljem opreme
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in izvajalcem parametriranja obstoječega
sistema vodenja DCV; tehnična in prospektna dokumentacija.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
1. cena
2. reference
3. kakovost ISO

Ponderiranje
87
10
3

IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
b) V prvi fazi bo izvedel dialog s prijavitelji: ne.
IV.1.6) Naročnik bo v postopek vključil
pogajanja: ne.
IV.2) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 14. 6. 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 10. 8. 2007.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev razpisne dokumentacije in dopolnilne dokumentacije:
pridobiti ju je mogoče do 13. 6. 2007.
Cena: 30 EUR.
Pogoji in način plačila: TRR št.
04750-0000510950 pri NKBM področje
Nova Gorica-sklic 3/2007.
Dvig je možen v komercialnem sektorju
pri Katji Šmajgl po plačilu razpisne dokumentacije in predhodni enodnevni najavi.
IV.3.4) Pogoji odpiranja ponudb: 14. 6.
2007 ob 11. uri; Elektro Primorska, Erjavčeva 22, Nova Gorica, velika sejna soba.
IV. 3.5) Datum, ko je bilo obvestilo poslano: 6. 4. 2007.
IV. 3.6) Dodatne informacije: navedene v
razpisni dokumentaciji.
Elektro Primorska Javno podjetje
za distribucijo električne energije, d.d.

Storitve
Št. 6/11/1-07
Ob-10295/07
I.1)
Ime,
naslovi
in
kontaktna(-e) točka(‑e): Pošta Slovenije d.o.o.,
Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija,
kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Srečko Bračko, tel.
02/449-23-80, e-pošta: srecko.bracko@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.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje in servisiranje klima
naprav na PE Nova Gorica.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: PE Maribor, PLC in
pošte na območju PE Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje in servisiranje klima naprav
na PE Nova Gorica.

II.1.4) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: ne.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 18. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe,
ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
informacije in formalnosti, ki so potrebne za
ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: ponudnik
ali njegov zakoniti zastopnik ne sme biti
pravnomočno obsojen za kazniva dejanja
navedena v 42. členu ZJN‑2, sposobnost
za opravljanje dejavnosti in ne sme biti v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije in da ni opustil poslovne dejavnosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: usposobljenost za servisiranje naprav.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena rednega servisa
70 točk
2. najnižja cena efektivne ure
24 točk
3. najnižja cena intervencijske ure 6 točk
IV.1.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.1.3) Vzpostavljen bo dinamični nabavni sistem: ne.
IV.1.4) Naročnik bo sklenil okvirni sporazum: ne.
IV.1.5) a) Naročnik bo izvedel postopek
v dveh fazah: ne.
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: 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: do 29. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 11. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
Pošta Slovenije d.o.o.
Št. 6/11/1-07
Ob-10300/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov
trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e)
točka(-e): Sektor za investicije in nabavo,
v roke: Srečko Bračko, tel. 02/449-23-80,
e-pošta: srecko.bracko@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.
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II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: vzdrževanje klimatskih naprav in
hladilnih agregatov v PE Maribor.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(c) Storitve.
Glavni kraj izvedbe: PE Maribor, PLC in
pošte na območju PE Maribor.
II.1.3) Kratek opis naročila ali nabave:
vzdrževanje klimatskih naprav in hladilnih agregatov v PE Maribor.
II.1.4) Enotni besednjak javnih naročila
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
45.00.00.00-0.
II.1.5) Razdelitev na sklope: da.
Če je odgovor da, je treba predložiti ponudbe za: en ali več sklopov.
II.1.6) Variante so dopustne: ne.
II.2) Trajanje naročila ali rok za zaključek: zaključek 18. 5. 2008.
II.3) Objava je hkrati razpisna dokumentacija: ne.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: 30 dni.
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti
skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo
naročilo oddano: pogodba.
III.2.1) Osebni status gospodarskih
subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z
vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
ponudnik ali njegov zakoniti zastopnik ne
sme biti pravnomočno obsojen za kazniva dejanja navedena v 42. členu ZJN-2,
sposobnost za opravljanje dejavnosti in ne
sme biti v postopku stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije in da ni opustil poslovne
dejavnosti.
III.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
usposobljenost za servisiranje naprav.
III.3.1) Pravne osebe bi morale navesti
imena in strokovno usposobljenost osebja,
ki bo odgovorno za izvedbo storitve: da.
IV.1.1) Merila za oddajo: ekonomsko
najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Merila
Ponderiranje
1. cena rednega servisa
80 točk
2. najnižja cena efektivne ure
10 točk
3. najnižja cena intervencijske ure 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: 9. 5. 2007 do 12. ure.
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IV.3.1) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:
slovenski.
IV.3.2) Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost
ponudbe: do 29. 6. 2007.
IV.3.3) Pogoji odpiranja ponudb: 10. 5.
2007 ob 12. uri; Maribor, Slomškov trg 10.
Pošta Slovenije d.o.o.

Obvestila
o oddaji naročila
po postopku zbiranja
ponudb po predhodni
objavi
Blago
Št. 6/35-3674/1-07
Ob-10164/07
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e)
točka(‑e): Pošta Slovenije, d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e): Sektor za investicije in nabavo, v roke: Alenka Horvat, tel.
02/449-23-05, e-pošta: alenka.horvat@posta.si, faks 02/449-23-79.
Internetni naslov(-i): www.posta.si.
I.2) Vrsta naročnika in glavna področja
dejavnosti:
– oseba javnega prava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: ne.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: nakup hrbteničnih modulov.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(b) Blago.
Nakup.
Glavni kraj dobave: Pošta Slovenije,
d.o.o., Slomškov trg 10, Maribor.
II.1.4) Kratek opis naročila ali nabave:
nakup komunikacijske opreme za potrebe vzdrževanja optičnih prenosnih
sistemov implementiranih v GKO Pošte
Slovenije.
II.1.5) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32.57.00.00-0.
II.2.1) Skupna končna vrednost naročil(-a): 95.115,66 EUR.
III.1.1) Merila za oddajo: najnižja cena.
Št. naročila: 3/B
Naslov: Nakup hrbteničnih modulov
IV.1) Datum oddaje naročila: 8. 3. 2007.
IV.2) Število prejetih ponudb: 2.
IV.3) Ime in naslov gospodarskega subjekta, ki mu je bilo naročilo oddano: SRC.
SI d.o.o., Tržaška cesta 116, 1000 Ljubljana,
Slovenija.
IV.4) Informacije o vrednosti naročila:
Skupna končna vrednost naročila:
95.115,66 EUR brez DDV.
Pošta Slovenije, d.o.o.
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Javni razpisi
Št. 410-5/07-0153

Ob-10296/07

Popravek
V javnem razpisu za sofinanciranje programov športa v Občini Kočevje za leto
2007, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
26 z dne 23. 3. 2007 – Razglasni del, se v
točki 6 pri 80. urnemu programu za mladino
in pri 80. urnemu programu za odrasle za
besedo balinanje dodajo besede »planinstvo in taborništvo«.
V vseh točkah se pri tistih programih, kjer
so navedene športne panoge, za besedo
namizni tenis doda beseda »tenis«.
Občina Kočevje
Št. 39/07
Ob-10249/07
Na podlagi Zakona o enakih možnostih
žensk in moških (Ur. l. RS, št. 59/02), Sklepa o ustanovitvi, organizaciji in delovnem
področju Urada za enake možnosti (Ur. l.
RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99 in
119/00), Zakona o javnih financah (Ur. l. RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU,
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO), Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije
za leti 2007 in 2008 (Ur. l. RS, št. 126/06) in
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur. l. RS, št.
13/06) Urad za enake možnosti objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s
področja enakih možnosti žensk in
moških v letu 2007
I. Podatki o razpisniku: Vlada Republike
Slovenije, Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, Ljubljana.
II. Namen razpisa: namen javnega razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških, ki
bodo izdane v letu 2007 in jih bo sofinanciral
Urad za enake možnosti. Urad bo knjige prijaviteljic in prijaviteljev, ki bodo izpolnjevale
razpisne pogoje, ocenil glede na postavljena
merila in glede na razpoložljiva sredstva ter
odločil o višini sredstev, s katerimi bo izbrane knjige sofinanciral.
III. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje izdajanja knjig, ki nastanejo v okviru izdajateljske
dejavnosti ter bodo vsebovale kataložni zapis o publikaciji (CIP).
Kot knjige, ki so predmet tega razpisa, se
štejejo publikacije, izdane v uradnem jeziku
Republike Slovenije, in niso:
– leposlovna literatura,
– ponatis ali ponovna izdaja (že prej izdane publikacije),
– periodična publikacija ali
– prevod iz tujega jezika.
IV. Orientacijska vrednost sredstev razpisa je 6.000 EUR.
V. Rok izvedbe: knjiga, katere izdaja se
financira na podlagi javnega razpisa, mora
biti izdana v letu 2007, vendar šele po objavi
javnega razpisa v Uradnem listu Republike
Slovenije. Dodeljena finančna sredstva, ki jih
prijaviteljica/prijavitelj pridobi na javnem razpisu, morajo biti porabljena do 2. 11. 2007.

Urad ne bo financiral aktivnosti, izvedenih
pred podpisom pogodbe o sofinanciranju.
VI. Pogoji za prijavo
Na razpisu lahko sodelujejo pravne osebe, ki delujejo na območju Republike Slovenije, in samostojni podjetniki/podjetnice,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– imajo ustrezno dokazilo o registraciji, iz
katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica/zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote
ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je predlagateljica/predlagatelj registriran
za opravljanje izdajateljske dejavnosti. Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev. Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost);
– prijavljajo izdajanje knjige, ki bo v celoti
realizirana v letu 2007 (obvezno dokazilo:
originalna izjava predlagateljice/predlagatelja);
– predložijo dokazilo o lastni udeležbi pri
financiranju izdajanja knjige (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagateljice/predlagatelja – izjava o zagotovitvi lastne udeležbe pri financiranju);
– predloži izjavo, da ni bil kaznovan za
dejanje v zvezi s poslovanjem oziroma so
posledice sodbe že izbrisane (obvezno dokazilo: originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco);
– predloži izjavo, da je poravnal davke
in prispevke v skladu s predpisi države, kjer
ima svoj sedež; ali da je predlagatelj/predlagateljica, ki ima sedež v tujini, poravnal v
Republiki Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati (obvezno dokazilo: originalna
izjava predlagatelja/predlagateljice).
Za sofinanciranje na tem javnem razpisu
lahko kandidira le knjiga, kot je opredeljena
v III. točki tega razpisa. Zanjo mora prijaviteljica/prijavitelj obvezno predložiti:
– recezentsko predstavitev knjige skladno z elementi, opisanimi v prilogi 1,
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis.
VII. Merila za izbor projektov
Pri izboru projektov prijaviteljic in prijaviteljev bodo upoštevana naslednja finančna,
vsebinska in tehnična merila:
A. Finančna merila (skupaj 30 točk):
– Stopnja predlagane finančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi, pri čemer
bodo različno točkovane vloge glede na
delež finančne soudeleženosti predlagateljice/predlagatelja z lastnimi ali pridobljenimi
sredstvi, in sicer po skupinah od 0 do 25%,
od 26 do 50% ter nad 50%; (20 točk)
– Skladnost odhodkov z načrtovano izdajo knjige in nujnost odhodkov za učinkovito izvedbo izdajanja knjige; (10 točk).
B. Vsebinska merila (skupaj 60 točk):
Izkazovanje ciljev – tehtnost vsebinske
obrazložitve:
– obravnava področje enakosti spolov ali
prispeva k uveljavitvi enakih možnosti žensk

in moških na vseh področjih družbenega
življenja; (15 točk)
– opozarja na različne pojavne oblike
diskriminacije na podlagi spola v praksi, ki
izvirajo iz tradicionalno in zgodovinsko pogojenih različnih družbenih vlog; (15 točk)
– analizira položaj žensk v družbi oziroma se ukvarja s specifičnimi problemi žensk na posameznem področju družbenega
življenja (15 točk);
– drugače posega na tista področja odnosov med spoloma, ki jim je bilo v preteklosti namenjene manj pozornosti (15 točk).
C. Tehnična merila (skupaj 10 točk):
– Predvidena dostopnost in predvideni
številčni obseg.
Prijaviteljica/prijavitelj, ki bo pod različnimi naslovi prijavil vsebinsko enako knjigo, ali
bo navajal napačne ali zavajajoče podatke,
bo z vsemi prijavami izločen iz obravnave.
VIII. Izpolnjevanje razpisnih pogojev in
razdelitev sredstev
Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljala
strokovna komisija, ki vodi postopek javnega razpisa (v nadaljnjem besedilu: komisija),
ki jo imenuje direktorica Urada za enake
možnosti.
Urad za enake možnosti lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o
izboru knjige spremeni odločitev in s prijaviteljico/prijaviteljem ne sklene pogodbe.
Najbolje ocenjene prijave bodo sofinancirane v višini 85% oziroma 65% zaprošenih
sredstev, glede na število točk, pridobljenih
z merili za izbor, do porabe sredstev, in
sicer:
76 – 100 točk = 85% delež sofinanciranja,
51 – 75 točk = 65% delež sofinanciranja,
0 – 50 točk = ne bodo sofinancirani.
Višina dodeljenih sredstev za sofinanciranje izdaje posamezne knjige, ne glede
na razdelitvena merila, ne more presegati
2.000 EUR.
Sofinancirani bodo stroški izdajanja knjige, in sicer zgolj stroški tehnično grafične
priprave za tisk in stroški tiska. Urad ne bo
sofinanciral stroškov avtorskega dela (avtorstvo izvirnika, lektoriranje, prevajanje, likovna dela).
Urad bo na predlog strokovne komisije
sprejel sklep o sofinanciranju posamezne
knjige in sklenil pogodbe o sofinanciranju
izdajanja knjig s področja enakih možnosti
žensk in moških za leto 2007. Izvajalec bo
izdajo knjige izvedel v skladu z opisom, navedenim v razpisni dokumentaciji, in Uradu
izročil 5 izvodov knjige v primeru, da bo
naklada knjige dosegala 100 izvodov, ter
10 izvodov knjige v primeru, da bo naklada
knjige presegala 100 izvodov.
Predlagateljica/predlagatelj prijave za
dodelitev sredstev, ki meni, da izpolnjuje pogoje in merila iz javnega razpisa in
da ji/mu razpisana sredstva neupravičeno
niso bila dodeljena, lahko vloži pri Uradu
za enake možnosti pritožbo za preveritev
utemeljenosti sklepa o dodelitvi sredstev
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v roku 8 dni od prejema sklepa, in sicer
na naslov Urada. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga
pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti
postavljena merila za ocenjevanje vlog za
dodelitev sredstev. Vložena pritožba ne
zadrži podpisa pogodb z izbranimi predlagateljicami/predlagatelji. O pritožbi zoper
odločbe Urada bo v roku 15 dni s sklepom
odločila direktorica Urada.
IX. Oblika in vsebina prijave
Prijaviteljice/prijavitelji morajo prijavo
oddati na razpisnem obrazcu Knjiga/2007
»Prijava na javni razpis za sofinanciranje
izdajanja knjig s področja enakih možnosti
žensk in moških za leto 2007«.
Popolna prijava vsebuje:
– izpolnjeno »Prijavo na javni razpis
za sofinanciranje izdajanja knjig s področja enakih možnosti žensk in moških za
leto 2007« (Obrazec Knjiga/2007) z vsemi
zahtevanimi podatki in prilogami (vsako
stran mora v spodnjem levem kotu parafirati odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik);
– ustrezno dokazilo o registraciji, iz katerega je razvidna tudi zakonita zastopnica
/ zastopnik (kopija izpiska iz sodnega registra, izpiska oziroma potrdila upravne enote
ali izpiska AJPES-a, iz katerih je razvidno,
da je predlagateljica / predlagatelj registriran za opravljanje izdajateljske dejavnosti.
Izpisek mora odražati aktualno stanje in ne
sme biti starejši od šestih mesecev. Društva
morajo predložiti overjeno stran njihovega
statuta, iz katere izhaja, da lahko opravljajo
izdajateljsko dejavnost.);
– pooblastilo podpisnici/podpisniku Izjave (točka F obrazca Knjiga/2007), če izjave
ne podpiše odgovorna oseba oziroma zastopnica/zastopnik;
– izpolnjen, podpisan in z žigom opremljen vzorec pogodbe (vsako stran mora v
spodnjem levem kotu parafirati odgovorna
oseba oziroma zastopnica/zastopnik);
– recenzentska predstavitev knjige – izpolnjena priloga 1;
– rokopis besedila knjige, ki je predmet
prijave na javni razpis;
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja, da prijavlja izdajanje knjige, ki bo v
celoti realizirano v letu 2007;
– originalna izjava predlagateljice/predlagatelja o zagotovitvi lastne udeležbe pri
financiranju;
– originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da ni vpisan v kazensko evidenco;
– originalna izjava predlagatelja/predlagateljice, da je poravnal davke in prispevke
v skladu s predpisi države, kjer ima svoj
sedež; ali da je predlagatelj/predlagateljica,
ki ima sedež v tujini, poravnal v Republiki
Sloveniji tiste dajatve, ki bi jih moral poravnati.
Obrazec Knjiga/2007 in njegove priloge
je potrebno dostaviti v enem izvirniku in treh
fotokopijah, vso ostalo dokumentacijo pa v
enem izvodu.
X. Predložitev vlog
Vloga mora biti izpolnjena na ustreznih
razpisnih obrazcih in mora vsebovati vse
obvezne priloge in podatke, določene v razpisni dokumentaciji. Če predlagateljica/predlagatelj prijavlja več knjig, mora vsako vlogo poslati v ločeni kuverti in za vsako vlogo
predložiti popolno razpisno dokumentacijo.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti.
Vloge, ki bodo poslane po pošti, morajo biti

oddane v zaprti ovojnici priporočeno ali s
povratnico na naslov Urad za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana, z oznako
»Ne odpiraj – Vloga – Razpis knjiga«. Na
hrbtni strani morata biti napisana naziv in
naslov prijaviteljice/prijavitelja.
Rok za predložitev vlog je do vključno
1. 6. 2007. Šteje se, da je vloga pravočasna, če je zadnji dan roka oddana na pošto
kot priporočena pošiljka ali če je do 15. ure
oddana na Uradu za enake možnosti, Erjavčeva 15, 1000 Ljubljana. Za nepopolno
se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh bistvenih
sestavin, ki jih zahteva besedilo razpisa in
razpisne dokumentacije.
Strokovna komisija ne bo odpirala:
– vlog, ki ne bodo dostavljene v roku,
– nepravilno izpolnjenih in označenih kuvert, ki vsebujejo vloge.
V primeru nepopolnih prijav bo strokovna komisija, če Urad za enake možnosti
ne razpolaga s to dokumentacijo, v roku 8
dni od odpiranja prijav, predlagateljice/predlagatelje pozvala, da do določenega roka
dopolnijo prijavo. V primeru, da predlagateljice/predlagatelji prijave ne bodo dopolnili v
roku, bo strokovna komisija takšno prijavo
zavrgla.
Po odpiranju vlog bo strokovna komisija iz nadaljnjega postopka izločila tudi vse
vloge prijaviteljic/prijaviteljev, ki jih ni vložila
upravičena oseba.
Prijave z več vlogami v eni kuverti bodo
v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega
postopka.
S predložitvijo vloge se šteje, da vlagatelj sprejema vse pogoje, merila ter ostala
določila v javnem razpisu in razpisni dokumentaciji.
XI. Razpisna dokumentacija
Razpisna dokumentacija obsega:
– besedilo razpisa,
– obrazec Knjiga/2007,
– prilogo 1,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju,
– točkovnik,
– ocenjevalni obrazec,
– obrazec za zaključno poročilo,
– zahtevek za izplačilo.
Razpisna dokumentacija je od dneva te
objave do izteka prijavnega roka vsem zainteresiranim dosegljiva na spletnih straneh
Urada: http://www.uem.gov.si/ ali na sedežu
Urada za enake možnosti, Erjavčeva 15,
Ljubljana, kjer jo zainteresirane / zainteresirani lahko dvignejo vsak delovni dan od
9. do 15. ure.
XII. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: dodatne informacije v zvezi z javnim
razpisom dobijo zainteresirani / zainteresirane vsak delovni dan od 9. do 15. ure na
telefonski številki 01/478-14-90 (Tilen Štajnpihler) oziroma preko e-pošte: uem@gov.si
ali tilen.stajnpihler@gov.si.
XIII. Datum odpiranja prijav: z odpiranjem prijav bo strokovna komisija pričela
6. 6. 2007. Odpiranje prijav ne bo javno.
XIV. Izid razpisa: prijavitelji/prijaviteljice
bodo o izboru obveščeni najpozneje do 9. 7.
2007.
XV. Sklenitev pogodbe: Urad za enake
možnosti bo s pravnimi osebami, ki delujejo
na območju Republike Slovenije in samostojnimi podjetnicami/podjetniki, izbranimi
na tem razpisu, sklenil pogodbe. Izbrane
prijaviteljice/prijavitelji se morajo odzvati na
poziv Urada k sklenitvi pogodbe v roku 8 dni
od dneva prejema sklepa o sofinanciranju.
V nasprotnem primeru se šteje, da je preje-
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mnica/prejemnik odstopil od svoje vloge za
dodelitev sredstev.
Vlada RS, Urad za enake možnosti
Št. 66305-6/2007
Ob-10193/07
Na podlagi 45. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 –
uradno prečiščeno besedilo, 23/07-popr,
114/06-ZUTPG), 2. in 3. člena Pravilnika o
koncesijah na področju socialnega varstva
(Uradni list RS, št. 72/04) ter v skladu s sklepom ministrice za delo, družino in socialne
zadeve št. 66305-6/2007 z dne 18. 1. 2007,
objavlja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
javni razpis
za podelitev koncesije za opravljanje
socialno varstvene storitve vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi
pogoji ter institucionalnega varstva
Koncesija se podeljuje v skladu z Zakonom o socialnem varstvu (v nadaljevanju:
ZSV) in Pravilnikom o koncesijah na področju socialnega varstva (v nadaljevanju:
Pravilnik o koncesijah).
I. Koncedent: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, Ljubljana.
II. Predmet koncesije sta:
– socialno varstvena storitev vodenja in
varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji
(v nadaljevanju: storitev A),
– socialno varstvena storitev institucionalnega varstva za upravičence storitve A
(v nadaljevanju: storitev B).
Opis storitve:
–  storitev A se izvaja samo v obliki dnevnega varstva v trajanju 8 ur pet dni v tednu,
–  storitev B se izvaja v trajanju 16 ur
pet dni v tednu ter 24 ur čez vikende in dela
proste dneve v skladu s pogoji, ki jih predpisuje Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 52/95, 2/98, 61/98, 19/99, 28/99-popr.,
127/03, 125/04 in 120/05-odl.US RS) (v nadaljevanju: Pravilnik o standardih in normativih).
III. Obseg razpisane koncesije
V skladu s sklepom ministrice, pristojne
za socialno varstvo, se razpisuje koncesija
v naslednjem obsegu:
– za storitev A: vodenje, varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji 50 mest za
širitev mreže javne službe
– za storitev B: institucionalno varstvo
50 mest.
IV. Začetek in čas trajanja koncesije
Koncesija se bo začela izvajati v skladu s pogodbenimi določili in za naslednje
obdobje:
– storitev A za obdobje 20 let,
– storitev B za obdobje 40 let,
z možnostjo podaljšanja obeh storitev v
skladu z veljavnimi predpisi.
V. Krajevno območje, za katerega se razpisuje koncesija:
– za storitvi A in B celotno območje Republike Slovenije.
VI. Uporabniki storitev, za katere se razpisuje koncesija
Uporabniki do storitve A so odrasle osebe:
– z lažjo motnjo v duševnem razvoju,
– z zmerno motnjo v duševnem razvoju,
– z težjo motnjo v duševnem razvoju,
– z težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami.
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Uporabniki do storitve B so odrasle ose– z zmerno motnjo v duševnem razvo-

– z težjo motnjo v duševnem razvoju,
– z težko motnjo v duševnem razvoju,
– z več motnjami.
Uporabniki do storitve B so upravičenci
do storitve A, ki so vključeni v dnevno obliko varstva v varstveno delovnih centrih in
potrebujejo storitev B.
VII. Viri financiranja storitev
Za storitev A je vir financiranja državni proračun v skladu s pogoji in postopki, določenimi v ZSV in Uredbi o merilih
za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
110/04 in 124/04) (v nadaljevanju: Uredba
o oprostitvah).
Za storitev B so viri financiranja naslednji:
– Upravičenci v skladu s 2. odstavkom
100. člena ZSV krijejo stroške sami.
– V primeru delne oziroma celotne oprostitve upravičenca, storitev doplača oziroma plača v skladu s 4. alineo 99. člena
ZSV občina, v kateri ima upravičenec stalno prebivališče.
VIII. Način in roki plačila za opravljanje
storitve: se uredijo s koncesijsko pogodbo.
Ceno storitve določi koncesionar v soglasju s koncedentom in v skladu s poskusno določenimi stroškovnimi normativi za
storitev A ter v skladu z metodologijo za
oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev
za storitev B.
IX. Delovna razmerja zaposlenih: delovna razmerja zaposlenih se urejajo v skladu
s kolektivnimi pogodbami, zakoni in drugimi
akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
X. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati koncesionar
Na javni razpis se lahko prijavijo pravne
ali fizične osebe, ki v skladu s 7. členom
Pravilnika o koncesijah izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so pravne osebe v Republiki Sloveniji registrirane za opravljanje dejavnosti, ki
je predmet koncesije, oziroma so podružnica tuje pravne osebe za opravljanje te
dejavnosti vpisana v register v Republiki
Sloveniji,
– so fizične osebe v Republiki Sloveniji
registrirane za opravljanje dejavnosti, ki je
predmet koncesije,
– da izpolnjujejo pogoje glede prostorov, opreme, kadrov in druge pogoje, kot jih
določajo zakon in na njegovi podlagi izdani
izvršilni predpisi za opravljanje storitve, za
katero se razpisuje koncesija (v nadaljnjem
besedilu: storitve),
– da imajo izdelan podroben program
dela izvajanja storitve,
– da zagotavlja kakovostno izvajanje
storitve,
– da izkazujejo finančno in poslovno
sposobnost.
XI. Vrsta dokazil o izpolnjevanju predpisanih pogojev in o sposobnosti za izvajanje
storitev, ki so predmet koncesije:
Ponudnik mora priložiti:
1 – izjavo, da je pravna oziroma fizična
oseba registrirana pri pristojnem organu
Republike Slovenije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet razpisane koncesije
(obrazec 1),
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2 – izjavo, o strinjanju z razpisanimi
pogoji in da dovoljuje, da se za namen
tega javnega razpisa uporabljajo podatki,
ki so razvidni iz dokumentacije, ki jo vodi
Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve, in da se po potrebi preverijo tudi
pri pristojnem organu Republike Slovenije
za opravljanje dejavnosti, ki je predmet
razpisane koncesije (obrazec 2),
3 – organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi in dokazili o njihovi izobrazbi oziroma pogoji, ki jih morajo
izpolnjevati, ter svojo in njihove izjave, iz
katerih je razvidno, da jih bo oziroma se
bodo zaposlili pri koncesionarju (obrazec
3-A in obrazec 3-B),
4 – projekcijo finančnega poslovanja za
petletno obdobje od predvidenega začetka
izvajanja storitve,
5 – izjavo o lastništvu prostorov s podati o nepremičnini po stanju iz zemljiškoknjižnega vpisa in priloženo pogodbo
o lastništvu ali izjavo o najemu objekta ali
prostora in priloženo najemno pogodbo
za objekt ali prostor za nedoločen čas z
odpovednim rokom najmanj 1 leto (obrazec 4),
6 – projektno dokumentacijo za objekt
oziroma prostore, iz katere je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev
(najmanj projekt za gradbeno dovoljenje),
7 – dokazila o opremi za izvajanje storitve, iz katerih je razvidno izpolnjevanje
minimalnih tehničnih pogojev, ali projekt
opreme,
8 – izračun cene za storitev A, oblikovan v skladu s poskusno določenimi normativi (priloga 2) oziroma izračun cene za
storitev B, oblikovan po metodologiji za
oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Obrazec 1 iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev – brez obveznih prilog),
9 – uporabno dovoljenje po Zakonu o
graditvi objektov ali vlogo za pridobitev
uporabnega dovoljenja,
10 – program dela izvajanja storitve.
Kot dokaz finančne in poslovne sposobnosti mora ponudnik priložiti naslednje:
1 – letne računovodske izkaze za obdobje zadnjih 3 let in zadnjega polletja
(2006), pri čemer morajo biti računovodski
izkazi za zadnje polletje revidirani, tudi če
ponudnik k reviziji sicer ni zavezan,
2 – izjavo o kapitalski strukturi ponudnika (obrazec 5a),
3 – izjavo o posojilih, ki so bila najeta za zgraditev ali rekonstrukcijo objektov
oziroma prostorov za izvajanje storitve
(obrazec 5b),
4 – izjavo o morebitnih hipotekah in
drugih stvarnih pravicah na teh objektih
oziroma prostorih (obrazec 5c),
5 – izjavo o morebitnih drugih obveznostih (obrazec 5d).
Če ponudnik posluje krajši čas, kot je
naveden v prvi alinei prejšnjega odstavka,
mora priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka za obdobje poslovanja.
Če iz priložene zadnje bilance stanja
izhaja izguba, mora biti pokrita do poteka
roka za prijavo na razpis (sklep organa
upravljanja in računovodski izkaz).
XII. Možnost poznejšega izpolnjevanja
določenih pogojev
Koncesija se lahko podeli tudi ponudniku, ki v času razpisa še ne razpolaga
s primernim objektom oziroma prostori za
izvajanje storitve. V tem primeru lahko

ponudnik ne glede na določbe tretje, pete,
šeste, sedme in devete alinee prvega odstavka prejšnje točke namesto dokazil, navedenih v teh alineah, priloži:
1 – dokazilo o lastništvu ali najemno
pogodbo za objekt oziroma prostore, ki še
niso primerni za izvajanje storitve, oziroma
dokazilo o lastništvu stavbnega zemljišča,
če bo ponudnik storitev izvajal v novozgrajenem objektu oziroma prostorih,
2 – urbanistično mnenje pristojnega
občinskega organa, da bo ponudnik na
predmetni lokaciji lahko rekonstruiral že
obstoječi objekt oziroma zgradil nov objekt
za izvajanje storitve (lokacijska informacija),
3 – izjavo občine, v kateri se bo izvajala storitev, da se strinja z namero ponudnika za opravljanje storitve,
4 – projektno dokumentacijo za nedokončan objekt oziroma prostore, iz katere
je razvidno izpolnjevanje minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje storitve (najmanj idejni načrt in investicijski program),
5 – projekcijo finančnega poslovanja za
obdobje gradnje oziroma priprave objekta
oziroma prostorov do začetka izvajanja
storitve (z navedbo in dokazili o virih sredstev za dokončanje investicije),
6 – terminski plan o poteku izvajanja
investicije do začetka izvajanja storitve,
7 – organizacijsko shemo s prikazanimi
predvidenimi zaposlenimi z navedbo pogojev, ki jih bodo morali izpolnjevati, in
8 – izjavo ponudnika o predvidenem
začetku opravljanja dejavnosti.
Če se na razpis prijavi pravna ali fizična oseba, ki je na podlagi 66. člena Zakona o socialnem varstvu vpisana v Register
zasebnikov in pravnih oseb, ki opravljajo
socialno varstvene storitve, lahko namesto dokazil iz 1. in 2. alinee XI. točke tega
razpisa navede samo številko in datum
odločbe o vpisu v register. Fizični osebi
v tem primeru ne glede na določbe XI.
točke tega razpisa ni potrebno revidirati
računovodskih izkazov, če k temu sicer ni
zavezana, in ni potrebno priložiti revizijskega poročila.
Ponudnik, ki se prijavlja na natečaj za
opravljanje storitev na več različnih lokacijah, mora dokazila iz 3., 4., 5., 6., 7., 8.,
9. in 10. alinee prvega odstavka XI. točke
in 3., 4. in 5. alinee drugega ostavka XI.
točke tega razpisa priložiti za vsako lokacijo posebej.
XIII. Kriteriji in merila za izbiro ponudnikov:
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije za storitev A, uporabil
naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Resoluciji
o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006–2010 na področju
upravne enote,
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– ciljne populacije,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti,
– število vlog na čakalni listi.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
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– pokritost potreb do 50 točk,
– reference do 10 točk,
– kvaliteta programa do 20 točk,
– število vlog do 20 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (Priloga 2) glede na
predviden obseg mreže javne službe po
Resoluciji o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje od 2006–2010 na
področju upravne enote:
pokritost v%
36% in več
30 – 35,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
0 – 11,9%

0 točk
10 točk
20 točk
30 točk
40 točk
50 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa:
za vsako dejavnost znotraj vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
ki prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi
prejme 2 točki, pri čemer lahko ponudnik
doseže največ 8 točk,
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje pogoje kot so določeni po Pravilniku o
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06) prejme 4 točke, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 4 točke,
– metod dela:
če ponudnik zagotavlja skupinsko obravnavo uporabnikov prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov prejme
4 točki, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 4 točke,
– ciljne populacije:
če je večina uporabnikov z lažjo motnjo
v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami
prejme 2 točk,
če je večina uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju prejme 4 točk,
če je večina uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami v gibanju prejme 6 točk,
če je večina upravičencev z težjo motnjo
v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih motnjah prejme 8 točk, pri čemer lahko ponudnik doseže največ 8 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasovnih in
kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom,
izven storitve (letovanja, športne in
kulturna udejstvovanja) prejme ponudnik
2 točki, pri čemer lahko prejme največ
6 točk.

Št.

Število vlog na čakalni listi po statističnih
regijah (Priloga 4)
Število vlog:
– od 0 do 50
4 točk
– od 51 do 100
8 točk
– od 101 do 150
12 točk
– od 151 do 200
16 točk
– nad 200
20 točk
Koncedent bo pri izbiri ponudnikov za
podelitev koncesije za storitev B, uporabil
naslednje kriterije:
– pokritost potreb glede na predviden
obseg mreže javne službe po Resoluciji o
nacionalnem programu socialnega varstva
za obdobje od 2006–2010 na področju več
upravnih enot (po statističnih regijah),
– reference na področju predmeta javnega razpisa,
– kakovost predloženega programa izvajanja storitev in sicer z vidika
– raznolikosti programa,
– tehničnih pogojev,
– metod dela,
– ciljne populacije,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti.
Pri ocenjevanju ponudb se bodo upoštevali kriteriji v naslednjem razmerju:
– pokritost potreb
do 60 točk
– reference
do 10 točk
– kvaliteta programa
do 30 točk.
Obrazložitev kriterijev
Koncedent bo točkoval ponudbe ponudnikov na naslednji način:
Pokritost potreb (Priloga 3) glede na
predviden obseg mreže javne službe po Resoluciji o nacionalnem programu socialnega
varstva za obdobje od 2006–2010:
pokritost v%
35% in več
30 – 34,9%
24 – 29,9%
18 – 23,9%
12 – 17,9%
6 – 11,9%
0 – 5,9%

0 točk
10 točk
20 točk
30 točk
40 točk
50 točk
60 točk

Reference na področju predmeta javnega razpisa:
– ponudnik že izvaja storitev, ki je predmet razpisa – 10 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve, vendar ima izkušnje pri delu s ciljno
populacijo – 5 točk,
– ponudnik še ne izvaja razpisane storitve in nima izkušenj pri delu s ciljno populacijo – 0 točk.
V skladu s tem kriterijem lahko ponudnik
prejme največ 10 točk.
Kakovost predloženega programa izvajanja storitev, in sicer z vidika
– raznolikosti programa:
za vsako dejavnost znotraj vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji,
ki prispeva k raznoliki in kvalitetni ponudbi
prejme 2 točki, pri čemer lahko ponudnik
doseže največ 8 točk,
– tehničnih pogojev:
če ponudnik uporabnikov zagotavlja višje pogoje kot so določeni po Pravilniku o
minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS,
št. 67/06) prejme 4 točke, pri čemer lahko
ponudnik doseže največ 4 točke,
– metod dela:
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če ponudnik zagotavlja skupinsko obravnavo uporabnikov prejme 2 točki,
če ponudnik zagotavlja skupinsko in individualno obravnavo uporabnikov prejme
4 točki, pri čemer lahko ponudnik doseže
največ 4 točke,
– ciljne populacije:
če je večina uporabnikov z lažjo motnjo
v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami
prejme 2 točki,
če je večina uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju prejme 4 točke,
če je večina uporabnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju in dodatnimi motnjami v gibanju prejme 6 točk,
če je večina upravičencev z težjo motnjo
v duševnem razvoju ob lažjih dodatnih motnjah prejme 8 točk, pri čemer lahko ponud
nik doseže največ 8 točk,
– obsega izvajanja dodatnih aktivnosti:
za vsako od dodatnih prostočasovnih in
kreativnih aktivnosti, namenjenih uporabnikom izven storitve (letovanja, športne in kulturna udejstvovanja) prejme ponudnik 2 točki, pri čemer lahko prejme največ 6 točk.
Pri ponudniku, ki se prijavlja na razpis
z več lokacijami, bo točkovanje opravljeno
za vsako lokacijo posebej. Število točk bo
upoštevano pri delitvi števila mest tako, da
bodo glede na svojo ponudbo večji delež
dobili ponudniki z večjim številom točk. Kot
ponudba bo upoštevano število mest, za
katerega ponudnik izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje.
XIV. Rok in način prijave na javni razpis
Rok za oddajo ponudb je 3. 9. 2007. Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno,
če je zadnji dan roka za oddajo do 10. ure
oddana v glavni pisarni Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kot
nikova 5, IV. nadstropje, soba 22, ali če je
zadnji dan roka oddana na pošti kot priporočena pošiljka.
Ponudniki predložijo svoje ponudbe na
javni razpis v zaprti kuverti na naslov: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, označeno z
oznako v levem zgornjem kotu na prednji
strani kuverte, in sicer: »Ne odpiraj – Prijava za javni razpis za podelitev koncesije
– VDC«.
Na hrbtni strani pošiljke mora biti napisan
naslov ponudnika.
V primeru, da ponudnik prijavlja obe storitvi, mora za vsako storitev (A ali B) ponudbo izpolniti ločeno in ju poslati vsako posebej. Ponudnik, ki se prijavlja za posamezno
storitev na več različnih lokacijah, se prijavi
z eno ponudbo, pri čemer mora dokazila iz
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9 in 10. alinee prvega
odstavka XI. točke in 3., 4. in 5. alinee drugega ostavka XI. točke tega razpisa priložiti
za vsako lokacijo posebej.
Nepravilno označene pošiljke bodo vrnjene ponudnikom neodprte.
Ponudnik lahko vlogo dopolnjuje oziroma
spreminja do preteka razpisnega roka.
Ponudba, ki je prispela k organu, pristojnemu za podelitev koncesije, po preteku
razpisnega roka je prepozna.
Ponudbe, ki ne bodo pravočasne, ali ne
bodo popolne, ali če ponudba ne bo podana za v razpisu določeno krajevno območje
izvajanja določene vrste storitve, ali če je ni
podal ponudnik, ki izpolnjuje predpisane pogoje, bo s sklepom zavrgel organ, pristojen
za podelitev koncesije.
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XV. Organ, pristojen za podelitev koncesije
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, je organ, pristojen za podelitev
koncesije. Za pregled in presojo prispelih
ponudb je ministrica, pristojna za socialno
varstvo, imenovala strokovno komisijo (v nadaljevanju: komisijo za koncesije) s sklepom
št. 01203/2007/1 z dne 18. 1. 2007.
Na podlagi poročila komisije za koncesije, bo ministrica za delo, družino in socialne
zadeve izbrala ponudnike, ki jim bo z odločbo podelila koncesijo za opravljanje storitev,
ki so predmet tega javnega razpisa.
XVI. Odpiranje ponudb
Odpiranje ponudb bo dne 3. 9. 2007 ob
12. uri v sejni sobi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5 / IV. nadstropje.
Odpiranju ponudb sme prisostvovati
vsak ponudnik na javnem razpisu.
XVII. Rok za izbor ponudnikov in sklenitev koncesijske pogodbe
Ministrica za delo, družino in socialne
zadeve bo na podlagi poročila o pregledu
in presoji ponudb komisije za koncesije najkasneje do 19. 11. 2007 izbrala ponudnike,
ki jim bo z odločbo podelila koncesijo za
opravljanje storitev, ki so predmet javnega
razpisa.
Z izbranimi ponudniki bo podpisana pogodba o koncesiji po dokončnosti odločbe o
podelitvi koncesije.
XVIII. Razpisna dokumentacija in dodatne informacije
Razpisno dokumentacijo dobijo interesenti na recepciji Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Ljubljana, Kotnikova
5, IV. nadstropje ali na spletnih straneh ministrstva.
Dodatne informacije o javnem razpisu je
mogoče dobiti v času od objave razpisa do
15. junija 2007, vsak delovni dan med 9. in
10. uro po telefonu pri Vladuški Cimperman
na številko 01-369-7787 in pri Majdi Rojc na
številko 01/369-7826 oziroma po elektronski
pošti na naslov: vladuska.cimperman@gov.si
ter majda.rojc@gov.si.
Razpisna dokumentacija zajema:
– Potrdilo o dvigu razpisne dokumentacije,
– Priloga 1 – prijavo na razpis,
– Obrazec 1 – izjava o registraciji,
– Obrazec 2 – izjava o strinjanju z razpisnimi pogoji,
– Obrazec 3-A in 3-B – o zadostnem
številu delavcev,
– Obrazec 4 – izjava o lastništvu prostorov,
– Priloga 2-poskusno določeni stroškovni normativi za predlog cene storitve A,
– Obrazec 1 iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih
storitev,
– Obrazci od 5a do 5d – izjave o finančni
in poslovni sposobnosti,
– Priloga 2 – pregled pokritosti potreb
dnevnega varstva VDC po stanju december 2006,
– Priloga 3 – pregled pokritosti potreb
domskega varstva VDC po stanju december 2006,
– Priloga 4 – pregled števila vlog za sprejem v VDC po statističnih regijah po stanju
december 2006,
– Osnutek pogodbe za storitev A in storitev B.
Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve
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Na podlagi 50. in 51. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni
list RS, št. 30/03 – prečiščeno besedilo,
35/03, 78/03, 84/04, 44/05, 86/06 in 90/06)
objavlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, Ljubljana
javni razpis
za izbiro organizatorjev skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2007
1. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije:
– za osebe s paralizo,
– za osebe s cerebralno paralizo,
– za otroke s celiakijo.
Namen javnega razpisa je izbira organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije, katerim bo Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju Zavod) sofinanciral skupinsko obnovitveno
rehabilitacijo.
2. Pogoji za kandidiranje na javnem
razpisu in merila, s pomočjo katerih se
med vlagatelji, ki izpolnjujejo pogoje, izberejo prejemniki sredstev: pogoji za kandidiranje na javnem razpisu in merila, s
pomočjo katerih bo Zavod med vlagatelji,
ki izpolnjujejo pogoje, izbral prejemnike
sredstev, so navedeni v razpisni dokumentaciji.
3. Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: zavod je
v letu 2007 za sofinanciranje programov
skupinske obnovitvene rehabilitacije iz
1. točke tega razpisa namenil sredstva v
višini 470.196 €, kot je navedeno v Sklepu Upravnega odbora o planu skupinske
obnovitvene rehabilitacije za leto 2007 in
izvedbi javnega razpisa za izbiro organizatorjev skupinske obnovitvene rehabilitacije
za leto 2007 z dne 6. 2. 2007.
4. Obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena sredstva: sredstva, dodeljena s tem javnim razpisom, morajo biti
porabljena do 31. 12. 2007.
5. Rok za predložitev vlog in način predložitve vlog
Vloge za dodelitev sredstev morajo biti
Zavodu dostavljene najkasneje do četrtka,
26. 4. 2007.
Šteje se, da je vloga dostavljena pravočasno, če je zadnji dan roka za predložitev
vlog do 12. ure oddana v vložišču Zavoda,
soba št. 51, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, ali če je zadnji dan roka za predložitev vlog oddana na pošti kot priporočena
pošiljka.
Vloga za dodelitev sredstev mora biti
dostavljena v zaprti ovojnici na naslov:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, pritličje, vložišče, soba št. 51.
Na vsaki ovojnici mora biti napisano:
– v desnem spodnjem kotu naziv in
naslov Zavoda: Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507
Ljubljana;
– v levem spodnjem kotu: vidno označeno »Ne odpiraj – Vloga!« in navedba
javnega razpisa, na katerega se nanaša:
»Javni razpis–skupinska obnovitvena rehabilitacija«;
– v levem zgornjem kotu naziv in naslov pošiljatelja.

Nepravočasne in nepravilno označene vloge bodo izločene in po končanem
postopku odpiranja vlog neodprte vrnjene
vlagateljem.
6. Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
Odpiranje vlog za dodelitev sredstev
bo javno.
Javno odpiranje vlog bo v ponedeljek,
7. 5. 2007 ob 9. uri na sedežu Zavoda:
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, sejna
soba št. 231, II. nadstropje.
Prisotni predstavniki vlagateljev morajo pred začetkom javnega odpiranja vlog
predsedniku komisije izročiti pisna pooblastila za sodelovanje na javnem odpiranju, podpisana s strani odgovorne osebe
vlagatelja in žigosana. Pooblastilo za sodelovanje na javnem odpiranju je lahko
original, overjena ali neoverjena kopija. V
slednjem primeru si Zavod pridržuje pravico, da od vlagatelja, ki ni predložil originalnega pooblastila ali njegove overjene
kopije, naknadno zahteva predložitev originala ali overjene kopije na vpogled.
7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji
bodo o izidu javnega razpisa obveščeni
najpozneje v 45 dneh po izteku roka za
predložitev vlog.
8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija je od dneva te objave
do izteka roka za predložitev vlog dosegljiva na spletni strani http://www/zzzs.si ali
pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo na
sedežu Zavoda, Miklošičeva 24, Ljubljana,
v pritličju, vložišče, soba št. 51, vsak delovni dan Zavoda v času uradnih ur.
9. Dodatne informacije v zvezi z razpisom
Za dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo ali s pripravo vloge
za dodelitev sredstev, lahko potencialni
vlagatelj pošlje Zavodu pisni zahtevek za
dodatno pojasnilo najkasneje do 20. 4.
2007 do 12. ure.
Potencialni vlagatelj naslovi zahtevek
za dodatno pojasnilo v pisni obliki na naslov: Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Miklošičeva 24, 1507 Ljubljana, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis
– skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali
na elektronski naslov: darja.kusar@zzzs.
si, s pripisom: »Pojasnila – Javni razpis–
skupinska obnovitvena rehabilitacija« ali
po faksu na št. 01/30 77 424, s pripisom:
»Pojasnila – Javni razpis – skupinska obnovitvena rehabilitacija«.
Zavod za zdravstveno
zavarovanje Slovenije
Ob-10450/07
Razvojni center Novo mesto d.o.o. (v
nadaljevanju: RC), Zavod RS za zaposlovanje (v nadaljevanju: ZRSZ), Občine MO
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Metlika, Črnomelj, Semič in Kočevje, v sodelovanju z NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB d.d., Podružnica
Kočevje, SKB banko d.d., Banko Koper
d.d. Poslovna enota Novo mesto, Probanko d.d. PE Novo mesto, Abanko Vipa d.d.
in bankami, ki bodo pristopile k projektu

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del

Št.

razpis
A. finančno pomoč osebam,
ki so oziroma bodo realizirale
samozaposlitev s posredovanjem ZRSZ
od 1. 1. 2006 naprej in gospodarskim
subjektom malega gospodarstva
(do 50 zaposlenih) pri zaposlovanju
brezposelnih oseb, prijavljenih na
ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih,
od 1. 1. 2007 naprej (»Razpis A«)
B. posojil za samozaposlitev
podjetnikov začetnikov, odpiranje novih
delovnih mest v malem gospodarstvu
in pri delodajalcih (do 50 zaposlenih)
za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2007
naprej («Razpis B«) in za posojilo
(obratna sredstva) delodajalcem,
ki so prejeli iz razpisanih sredstev
Garancijske sheme za Dolenjsko za leto
2007 posojilo za nakup opreme
1. Predmet razpisa
»Razpis A«: finančna pomoč brezposelnim osebam, ki so oziroma bodo realizira-

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2681

le samozaposlitev s pomočjo ZRSZ preko
programa pospeševanja samozaposlovanja od 1. 1. 2006 naprej in gospodarskim
subjektom malega gospodarstva (do 50
zaposlenih) pri zaposlovanju brezposelnih
oseb, prijavljenih na ZRSZ, ki povečujejo število zaposlenih, od 1. 1. 2007 dalje.
Razpisana sredstva zagotavljajo ZRSZ in
občine.
»Razpis B«: posojila za samozaposlitev
podjetnikov začetnikov in odpiranje novih
delovnih mest v gospodarstvu pri delodajalcih (do 50 zaposlenih) za zaposlitve, realizirane od 1. 1. 2007 dalje in za posojilo
(obratna sredstva) delodajalcem (do 50 zaposlenih), ki so iz razpisanih sredstev Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2007
prejeli posojilo za nakup opreme. Razpisana
sredstva zagotavljajo občine.
Prosilec lahko zaprosi za finančno pomoč za samozaposlitev le enkrat.
Razpisana sredstva znašajo:»Razpis A«
590.000 €, »Razpis B« 325.000 €, in sicer:
v€

OBČINA

Razpis posojil

Št. NDM

Razpis pos.

340.000

68

25.000

5

A

MO Novo mesto
Občina Šentjernej

Št. NDM

Skupaj sred.

115.000

23

455.000

25.000

5

50.000

B

A+B

Občina Škocjan

10.000

2

0

0

10.000

Občina Trebnje

100.000

20

50.000

10

150.000

Občina Žužemberk

0

0

25.000

5

25.000

Občina Dol. Toplice

20.000

4

5.000

1

25.000

Občina Mirna Peč

15.000

3

20.000

4

35.000

Občina Metlika

55.000

11

50.000

10

105.000

Občina Črnomelj

10.000

2

20.000

4

30.000

Občina Semič

15.000

3

5.000

1

20.000

Občina Kočevje

0

0

10.000

2

10.000

SKUPAJ

590.000

65

915.000

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil oziroma če
niso zagotovljeni vsi viri za izvedbo razpisa.
2. Pogoji za prijavo
»Razpis A«: na razpis se lahko prijavijo:
– brezposelne osebe, ki so realizirale samozaposlitev po programu ZRSZ od 1. 1.
2006 naprej in
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so od
1. 1. 2007 dalje zaposlili za nedoločen čas
oziroma čas odplačila posojila brezposelno osebo, prijavljeno na ZRSZ, in pomeni
zaposlitev povečanje števila zaposlenih v
primerjavi s preteklima dvema letoma.
»Razpis B«: na razpis se lahko prijavijo:
– osebe, ki so realizirale samozaposlitev brez posredovanja ZRSZ od 1. 1. 2007
naprej,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za
nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo osebo, ki prvič išče zaposlitev in pomeni zaposlitev povečanje števila
zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2007
naprej,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki za
nedoločen čas oziroma za čas odplačila posojila zaposlijo osebo, ki išče zaposlitev in
pomeni zaposlitev povečanje števila zaposlenih pri delodajalcu, od 1. 1. 2007 dalje,

118

325.000

če za zaposlitev iste osebe še niso prejeli
sredstev ZRSZ za novo delovno mesto oziroma sredstev občin,
– delodajalci (do 50 zaposlenih), ki so
iz razpisanih sredstev GSD za leto 2007
prejeli posojilo za nakup opreme (investicije
v nakup vozil in gradbenih strojev so izključene), in sicer:
– 5.000 €/investicijo (za investicije do
50.000 €),
– 10.000 €/investicijo (za investicije nad
50.000 €).
Prednost pri dodelitvi sredstev iz »Razpisa B« imajo prosilci iz 1. do 3. alinee.
V primeru porabe sredstev »Razpisa A«
pred porabo sredstev »Razpisa B«, so prosilci, ki izpolnjujejo pogoje »Razpisa A« upravičeni do posojil iz sredstev »Razpisa B«.
Prosilec lahko zaprosi za posojilo za isti
namen le enkrat.
Prosilec mora imeti sedež na območju
občine, ki sodeluje v razpisu.
Če delodajalec v času, za katerega je
prejel posojilo, zmanjša število zaposlenih
za nedoločen čas in v roku enega meseca
ne zaposli drugega delavca za nedoločen
čas, je dolžan še neodplačani del posojila
vrniti naenkrat, najpozneje v mesecu dni,
če odbor za odobritev posojil ne odloči drugače.

3. Posojilni pogoji
Znesek posojila:
– 5.000 € za samozaposlitev oziroma
vsako delovno mesto, ki ustreza razpisnim
pogojem,
– 5.000 €/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel delodajalec posojilo za
nakup opreme iz Garancijske sheme za Dolenjsko za leto 2007 za realizacijo investicije
v opremo v vrednosti do 50.000 € (izključen
je nakup vozil in gradbene mehanizacije),
– 10.000 €/investicijo, za obratna sredstva, če je prejel delodajalec posojilo za
nakup opreme iz Garancijske sheme za
Dolenjsko za leto 2007 za realizacijo investicije v opremo v vrednosti nad 50.000 €
(izključen je nakup vozil in gradbene mehanizacije).
Obrestna mera: 3M ali 6M EURIBOR
+ 0,8%.
Odplačilna doba: nad 1 do 3 leta z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice.
Stroški banke: 0,5% od zneska posojila
oziroma najmanj 63 €.
Stroški obdelave posamezne vloge RC:
25 € + DDV (za vloge iz »Razpisa B«).
Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po
dogovoru z banko podpisnico pogodbe,
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Zavarovanje: po pogojih banke ali z
garancijo GSD od 50 do 85% odobrenega
zneska, preostanek posojila pa po pogojih
banke.
4. Vloga
Vlogo je potrebno oddati na obrazcu
»Vloga za odobritev posojila«, ki ga prosilci
prejmejo: na Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo
mesto, kontaktna oseba Damjan Malnarič,
tel. 07/337-29-87 in v RC Kočevje Ribnica
d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel.
01/895-06-10.
Popolna vloga se pošlje ali odda na naslovu Razvojni center Novo mesto d.o.o.,
Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto.
Upoštevajo se le popolne vloge, ki so
oddane na izvirnih obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne ustrezajo razpisu, bodo
zavrnjene.
5. Ostali pogoji
Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju razpisa. Odbor za posojila in garancije in banka bosta obravnavala
popolne vloge, ki bodo oddane na naslovu
Razvojnega centra Novo mesto d.o.o. do
20. v mesecu, enkrat mesečno.
RC bo z odločitvami pristojnih organov
seznanil prosilce najpozneje v 15 dneh od
njihovega sprejema. Podrobnejše informacije o razpisu lahko dobijo potencialni prosilci
na mestih, kjer lahko prejmejo tudi vloge.
6. Rok za oddajo vlog: prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne
vloge, ki bodo oddane do 20. 4. 2007, bodo
obravnavane prvič do 15. 5. 2007, nato pa
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bodo vloge, ki bodo oddane do 20. v mesecu, obravnavane vsak mesec sproti.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-10451/07
Na podlagi pravil o delovanju Garancijske sheme za Dolenjsko, sklepa Nadzornega odbora Garancijske sheme za Dolenjsko,
objavlja Razvojni center Novo mesto Garancijska shema za Dolenjsko (v nadaljevanju:
RC GSD) v sodelovanju z občinami MO
Novo mesto, Šentjernej, Škocjan, Trebnje,
Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirna Peč,
Metlika, Črnomelj, Semič, Kočevje, Loški
Potok in Kostel ter bankami NLB d.d., Podružnica Dolenjska in Bela krajina, NLB
d.d., Podružnica Kočevje, SKB banko d.d.,
Raiffeisen Krekovo banko d.d., Banko Koper
d.d. Poslovna enota Novo mesto, Abanko
Vipa d.d., Probanko d.d. PE Novo mesto
in z ostalimi bankami, ki bodo še pristopile
k projektu
razpis
dolgoročnih posojil in garancij
Garancijske sheme za Dolenjsko (GSD)
za leto 2007
1. Predmet razpisa:
RC GSD razpisuje
– dolgoročna posojila v predvidenem
skupnem znesku 2,247.200 EUR,
– garancije za ta posojila v predvidenem
skupnem znesku 1,123.800 EUR,
za pospeševanje razvoja majhnih gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov s
sedežem v občinah:
v€

Občina

Razpis posojil

Razpis garancij

2007

2007

MO Novo mesto

781.300

390.700

Občina Šentjernej

124.900

62.400

Občina Škocjan

149.200

74.600

Občina Trebnje

94.000

47.000

Občina Žužemberk

259.900

130.000

Občina Dol. Toplice

105.100

52.600

Občina Mirna Peč

191.900

95.900

Občina Metlika

214.500

107.300

Občina Črnomelj

138.000

69.000

Občina Semič

19.100

9.600

Občina Kočevje

76.800

38.400

Občina Loški potok

54.700

27.400

Občina Kostel

37.800

18.900

2,247.200

1,123.800

Skupaj

Višina razpisanih sredstev se lahko spremeni v primeru dodatnih vplačil občin, ki sodelujejo oziroma bodo sodelovale v razpisu.
Posojila in garancije se dodelijo iz sredstev občine, v kateri ima prosilec (enote malega
gospodarstva) svoj sedež.
2. Pogoji za dodeljevanje dolgoročnih posojil in garancij
2.1. Dolgoročna posojila:
Znesek posojila: najmanj 5.000 € in največ 100.000 €, vendar največ do 70% predračunske vrednosti investicije (brez DDV).
Potrebni lastni viri: najmanj 30% od vrednosti investicije.
Obrestna mera posojila: 3M ali 6M EURIBOR + 0,9%.
Stroški posojila pri banki: 0,5% od zneska odobrenega posojila oziroma najmanj 84 €.

Stroški obdelave posamezne vloge pri
RC: 25 € + DDV.
Odplačilna doba posojila: – nad 1 letom
do 5 let z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice za nakup opreme,
vozil, gradbenih strojev.
– nad 1 letom do 7 let z možnostjo 6 mesečnega moratorija na odplačilo glavnice za
novogradnje, adaptacije in nakup poslovnih
objektov.
Način črpanja:v EUR, s predložitvijo dokazil za dokumentarno uporabo
Način odplačila posojila: obročno, v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih, po
dogovoru z banko podpisnico pogodbe.
Zavarovanje posojila:po pogojih banke
ali z garancijo GSD od 50 do 85% odobrenega zneska.
Strošek garancije RC GSD: 1% od vrednosti garancije.
2.2. Garancije
Prosilec lahko hkrati s posojilom zaprosi
tudi za garancijo RC GSD v višini od 50 do
85% vrednosti posojila RC GSD.
Garancija RC GSD se zavaruje z različnimi oblikami zavarovanja glede na tveganost naložbe.
3. Pogoji za prijavo
Na razpis se lahko prijavijo:
– gospodarske družbe, ki se po 55. členu
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD‑1)
štejejo za majhno družbo,
– fizične osebe, ki imajo status samostojnega podjetnika posameznika,
– fizične in pravne osebe, ki so v postopku registracije pod pogojem, da bo vpis
v register samostojnih podjetnikov oziroma
v sodni register izveden pred podpisom posojilne pogodbe,
– gospodarske družbe in samostojni
podjetniki, ki imajo sedež na območju občine, ki sodelujejo v projektu in če ima ta
prosta sredstva.
4. Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
Prednost pri dodelitvi posojil in garancij
bodo imeli prosilci, ki investirajo v:
– perspektivne in donosne programe,
– razširitev poslovanja,
– povečanje števila delovnih mest,
– izvozne programe,
– novo tehnologijo, kvalitetne in inova
tivne programe,
– ekološke projekte,
– dejavnost, ki je povezana s prestrukturiranjem velikih gospodarskih sistemov,
– dejavnost na razvojno ogroženih območjih,
– razvoj turizma in dopolnilne programe
na podeželju,
– gospodarskih conah, pri opremljanju
katerih je sodelovala občina,
– deficitarne dejavnosti in programe,
– dejavnost, ki pomeni korist tudi za lokalno skupnost.
Prednost pri dodelitvi posojila in garancije RC GSD bodo imela podjetja z boljšo
boniteto poslovanja.
5. Vloga in odobritev posojila in garancije
Vlogo odda prosilec na predpisanem
obrazcu, ki ga prejme v Razvojnem centru Novo mesto d.o.o., Ljubljanska cesta
26, 8000 Novo mesto, kontaktna oseba je
Damjan Malnarič, tel. 07/337-29-87 in v RC
Kočevje Ribnica d.o.o., Trg zbora odposlancev 72, 1330 Kočevje, kontaktna oseba Mašenjka Hvala, tel. 01/895-06-10.
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Obravnavane bodo le vloge na izvirnih
obrazcih. Nepopolne vloge in vloge, ki ne
bodo ustrezale pogojem iz razpisa, bodo
zavrnjene.
Popolne vloge bosta obravnavala Odbor
za odobritev posojil in garancij in banka enkrat mesečno. RC GSD bo prosilce pisno
obvestil z odločitvijo pristojnih organov v 15
dneh po sprejemu odločitve na odboru.
6. Rok za oddajo vlog: prosilci lahko oddajo vloge od dneva objave naprej. Popolne
vloge, ki bodo oddane do 20. 4. 2007, bodo
obravnavane prvič do 15. 5. 2007, nato pa
bodo vloge, ki bodo oddane do 20. v mesecu, obravnavane vsak mesec sproti.
Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Ob-10586/07
Zdravilišče Laško, Medicina in turizem
d.d., Zdraviliška cesta 4, Laško objavlja
javni razpis
za izbiro najugodnejšega dobavitelja
opreme za objekt Terme Laško – I. faza:
Termalni center
1. Predmet razpisa
Predmet razpisa je dobava opreme za
objekt Terme Laško – I. faza: Termalni center in zajema naslednje sklope opreme:
1.1. Projektirana in tipska oprema:
– termalna recepcija
– frizerski salon
– bar v savna centru
– bar ob notranjem bazenu
– bar ob zunanjem bazenu
– pisarniška oprema
– splošna in drobna sanitarna oprema
1.2. Garderobni elementi:
– osebje – garderobne omarice
– bazen – garderobne omarice in kabine
– gostinsko osebje – garderobne omarice
1.3. Gostinska oprema 1:
– pomožni prostori – klet/delno
– bar v savnah
– bar ob notranjem bazenu
– bar ob zunanjem bazenu
– priprava in izdaja hrane na bazenu
1.4. Gostinska oprema 2:
– pomožni prostori – klet
– centralna kuhinja
1.5. Informacijski sistem z opremo kontrole vstopa v bazenski del in savna center.
1.6. Informacijski sistem z opremo garažne hiše.
1.7. Digitalna storitvena platforma za interaktivno TV.
2. Obseg del: po projektu Studio Rebeka
d.o.o., Cankarjevo nabrežje 9, 1000 Ljubljana, s sodelavci, št. projekta 08-2006/O,
drugimi projekti in v skladu z razpisno dokumentacijo.
3. Vsebina ponudbe:
3.1. podatki o ponudniku
3.2. ponudbeni predračun
3.3. plačilni pogoji
3.4. terminski plan dobave in izvedbe
3.5. izjave in dokazila o primernosti in
usposobljenosti izvajalca
3.6. izjava, da bo izvajalec kril izpad dohodka investitorja za vsak dan prekoračitve
roka izvajanja del
3.7. garancije bank za resnost ponudbe,
za pravočasno in kvalitetno izvedbo del, za
odpravo napak v garancijskem roku
3.8. osnutek pogodbe.
Ponudba lahko zajema vsa razpisna dela
ali posamezne sklope del znotraj rekapitulacije.
4. Način obračuna: ključ v roke.

5. Plačilni pogoji
Varianta 1:
70% pogodbenega zneska se poravna
na osnovi izstavljenih mesečnih situacij v
roku 15 dni po potrditvi.
30% pogodbenega zneska pa predstavlja obveznost do izvajalca, ki se ob dokapitalizaciji podjetja poračuna z delnicami po
njihovi emisijski vrednosti.
Varianta 2:
Na osnovi mesečnih situacij v 90 dneh
po potrditvi.
Varianta 3:
Po ponudbi izvajalca.
6. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika:
– Celovitost in kvaliteta ponudbe
– Ponudbena cena
– Najugodnejši plačilni pogoji glede na
varianto in način obračuna
– Reference
– Rok dobave in izvedbe
– Ustrezne bančne garancije za pravočasno in kvalitetno izvedbo del.
Ponudniki lahko dobijo dodatna pojasnila v zvezi z razpisno dokumentacijo pri
Andreju Kaluži v Zdravilišču Laško na tel.
03/73-45-555, po predhodni najavi vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
Ponudbe morajo biti predane na priloženi
zgoščenki v elektronski obliki in na priloženih originalnih potrjenih listih. Nepopolne in
nejasne ponudbe bodo izločene. Prav tako
bodo izločene vse ponudbe, ki ne bodo na
zgoščenki in za katere se bo v katerikoli fazi
izbora ugotovilo, da je ponudnik navedel neresnične podatke. Obseg zahtevanih del je
razviden iz razpisne dokumentacije, ki je ponudnikom na voljo od dneva objave v Uradnem listu RS na naslovu Zdravilišča Laško
d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270 Laško, vsak
dan od 8. do 14. ure po predhodni najavi v
tajništvu Zdravilišča Laško na telefonski številki 03/7345-555 in odkupom za vsa razpisna dela po ceni 1.000 EUR + DDV oziroma
za posamezen sklop del znotraj rekapitulacije
po ceni 200 EUR +DDV. Dokumentacijo lahko dvignete s predložitvijo potrdila o odkupu.
Znesek za odkup dokumentacije nakažite
preko transakcijskega računa odprtega pri
Banki Celje 06000 – 0003712586.
Ponudbe z oznako »Ne odpiraj – Ponudba – Oprema za objekt Terme Laško – I. faza:
termalni center« in s polnim naslovom ponudnika na zadnji strani kuverte je potrebno dostaviti v zapečateni kuverti na naslov: Zdravilišče Laško d.d., Zdraviliška cesta 4, 3270
Laško, do petka, 4. 5. 2007, do 12. ure.
Odpiranje ponudb bo v petek, 4. 5. 2007,
ob 13. uri v prostorih Zdravilišča Laško. O
rezultatih razpisa bodo ponudniki obveščeni
najkasneje v 14 dneh od zaključka razpisa.
Investitor v nobenem primeru ne krije
stroškov priprave ponudb ali odkupa razpisne dokumentacije.
Nepopolne in nejasne ponudbe bodo izločene.
V primeru neustreznih ponudb ali drugih razlogov investitor ni dolžan sprejeti ponudbe in skleniti pogodbe ter lahko razpis
ponovi.
Zdravilišče Laško,
Medicina in turizem d.d.
Št. 430-11/2007
Ob-10173/07
Na podlagi določil 53. člena Zakona o
javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01 in 30/02), 212. do 229. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje pro-
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računa Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 13/06) in sklepa župana št. 430-11/2007,
z dne 30. 3. 2007, Občina Zagorje ob Savi
objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov s področja
varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi
za leto 2007
(v nadaljevanju: razpis)
1. Predmet razpisa je sofinanciranje projektov s področja varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi za leto 2007, ki bodo potekali
v okviru aktivnosti šol, vzgojno varstvenih
zavodov, društev ali drugih neprofitnih nevladnih organizacij.
2. Pogoji za sodelovanje na razpisu:
– prijavitelj je registriran za opravljanje
dejavnosti, ki je predmet razpisa, in ima sedež v Občini Zagorje ob Savi,
– projekt mora omogočiti vključevanje
članov oziroma uporabnikov iz Občine Zagorje ob Savi,
– projekt mora imeti jasno konstrukcijo
prihodkov in odhodkov ter zagotovljene druge vire financiranja,
– projekt bo dokončan v letu 2007,
– nosilci projekta imajo najmanj dve leti
izkušenj in referenc s področja, ki je predmet razpisa,
– projekt mora imeti zagotovljene kadrovske in prostorske pogoje za izvajanje.
3. Okvirna vrednost sofinanciranja vseh
razpisanih projektov s področja varstva okolja v občini Zagorje ob Savi za leto 2007 je
4.000 EUR.
4. Rok izvedbe: dodeljena sredstva morajo biti porabljena v letu 2007, v skladu s
predpisi, ki določajo izvrševanje proračuna.
Zaključno poročilo projekta mora biti oddano
najkasneje do 20. 12. 2007.
5. Vsebina prijave: prijava na razpis
mora biti izdelana izključno na obrazcu, ki
je sestavni del razpisne dokumentacije. Prijava mora vsebovati vse zahtevane priloge
oziroma dokazila, ki so navedena v razpisnem obrazcu. Tako izdelana prijava bo
obravnavana kot popolna. Nepopolnih prijav
komisija ne bo obravnavala.
6. Rok za oddajo prijav in način oddaje
Rok za oddajo prijav je do ponedeljka
7. maja 2007. Razpisno dokumentacijo lahko dobite v času uradnih ur v sprejemni
pisarni Občine Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5 in na spletni strani Občine Zagorje
ob Savi www.zagorje.si.
Vlogo za sofinanciranje projekta oddajte
na zahtevanem obrazcu in z vsemi prilogami
v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob Savi ali
oddajte na pošti kot priporočeno pošiljko na
naslov: Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi, z oznako: Ne
odpiraj – Prijava na razpis okolje 2007.
Na hrbtni strani ovitka mora biti naveden
vlagatelj.
7. Postopek obravnave vlog: odpiranje
vlog ne bo javno. Razpisna komisija bo odprla pravočasno poslane prijave in ugotovila
ali prijave izpolnjujejo razpisne pogoje. Nepopolnih ali prepoznih vlog komisija ne bo
obravnavala.
8. Izid razpisa
O izidu razpisa bodo prijavitelji pisno obveščeni najkasneje v 14 dneh po sprejetju
proračuna za leto 2007 oziroma v dveh tednih od roka za oddajo prijav.
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe, v katerih bodo opredeljene medsebojne pravice in obveznosti.
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8. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna
dokumentacija je od dneva te objave do
izteka prijavnega roka dosegljiva na spletni
strani Občine Zagorje ob Savi www.zagorje.
si in v sprejemni pisarni Občine Zagorje ob
Savi. Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobite na Oddelku za okolje in prostor
Občine Zagorje ob Savi, tel. 03/56-55-708.
Občina Zagorje ob Savi
Št. 430-0003/2007
Ob-10174/07
Na podlagi Pravilnika za sofinanciranje
programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica (Uradni list RS, št. 44/05) Občina
Ivančna Gorica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialno-humanitarnih
dejavnosti iz proračuna Občine Ivančna
Gorica za leto 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina
Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295
Ivančna Gorica.
2. Predmet javnega razpisa so programi na področju socialno-humanitarnih dejavnosti.
3. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti:
– javni zavodi, ustanove in pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti na
področju socialnega varstva;
– društva na področju zdravstva in socialnega varstva, registrirana v skladu z zakonom o društvih (Uradni list RS, št. 60/95,
49/98 in 89/99);
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z
namenom, da bi reševale socialne stiske
in težave občanov Občine Ivančna Gorica,
ustanovijo posamezniki v skladu z zakonom,
ali verske skupnosti;
– prostovoljne in neprofitne organizacije,
ki delujejo na področju socialnega in zdravstvenega varstva ter humanitarne organizacije in imajo v svojih programih elemente
socialne skrbi in skrbi za zdravje občanov
oziroma svojih članov;
– druge organizacije in zasebniki, ki izvajajo občinske programe na področju socialne varnosti ali občinske programe za izboljšanje kakovosti življenja za občane Občine
Ivančna Gorica.
4. Izvajalci programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– so registrirani in imajo humanitarno dejavnost oziroma dejavnost socialnega varstva opredeljeno v svojih aktih;
– imajo sedež v Občini Ivančna Gorica;
– društva, ki delujejo na področju socialno-humanitarnih dejavnosti, imajo lahko
svoj sedež tudi izven območja Občine Ivančna Gorica, njihovi člani pa morajo biti tudi
občani Občine Ivančna Gorica;
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini in drugo dokumentacijo, kot jo
določa zakon;
– imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za
uresničevanje načrtovanih aktivnosti;
– 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;
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– vsako leto občinski upravi redno dostavljajo poročilo o realizaciji programov za
preteklo leto.
5. Okvirna višina sredstev na razpolago
je 9.598 EUR.
6. Komisija bo pri vrednotenju prispelih
vlog upoštevala naslednja merila in kriterije:
1. Sedež izvajalca:
– sedež v Občini Ivančna Gorica –
20 točk;
– podružnica v Občini Ivančna Gorica
– 6 točk;
– člani iz Občine Ivančna Gorica – 2 točki.
2. Število članov iz Občine Ivančna Gorica:
– 1–10 članov – 3 točke;
– 11–30 članov – 6 točk;
– 31–50 članov – 10 točk;
– 51–70 članov – 15 točk;
– nad 70 članov – 20 točk.
3. Program dela za razpisano leto:
3.1. Vzpostavljanje socialne mreže z
okoljem (druženje, obiski starostnikov, onemoglih, invalidov,…) – 10 točk.
3.2. Krvodajalska akcija – 10 točk.
3.3. Organizacija dobrodelne in druge
prireditve na območju Občine Ivančna Gorica – 8 točk (maks. 24 točk).
3.4. Izobraževalna dejavnost (predavanje, delavnica, krožek ali druga oblika izobraževanja) za člane in/ali širšo okolico:
– v Občini Ivančna Gorica – 5 točk
(maks. 15 točk);
– izven Občine Ivančna Gorica – 2 točki
(maks. 4 točke).
3.5. Rekreativna dejavnost (izlet, ekskurzija, letovanje, ostale športne in kulturne aktivnosti za člane) – 2 točki (maks.10 točk).
3.6. Sodelovanje članov in prostovoljcev
pri načrtovanju in izvajanju programa:
– 1–5 članov in prostovoljcev – 1 točka;
– 6–10 članov in prostovoljcev – 2 točki;
– 11–15 članov in prostovoljcev – 3 točke;
– nad 16 članov in prostovoljcev –
5 točk.
3.7. Reference – program se na območju
občine izvaja:
– 0–5 let – 1 točka;
– 5–10 let – 2 točki;
– nad 10 let – 3 točke.
3.8. Izdaja glasila, biltena ali kakšne druge oblike promocijskega materiala – 5 točk
(maks.10 točk).
3.9. Pričakovan delež sofinanciranja s
strani Občine Ivančna Gorica:
– do 40% – 6 točk;
– 40 – 50% – 2 točki;
– nad 50% – 0 točk.
Programi bodo ocenjeni v skladu z merili in kriteriji in ob upoštevanju specifičnosti
posameznih programov. Programi se točkujejo. Vrednost točke se določi v skladu
s predvidenimi proračunskimi sredstvi za
razpisano leto. Višina sofinanciranja posameznega programa je odvisna od skupnega
števila zbranih točk in vrednosti točke.
7. Dodeljena sredstva izvajalcem programov na področju socialno-humanitarnih dejavnosti morajo biti porabljena v letu 2007.
8. Razpisna dokumentacija je na voljo
do zaključka razpisa, in sicer na Oddelku za
družbene dejavnosti Občine Ivančna Gorica,
Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica, vsak
dan v poslovnem času občine, ter na spletni
strani Občine Ivančna Gorica http://www.
ivancna-gorica.si/. Podrobnejše informacije
posreduje mag. Janja Garvas Hočevar, tel.
01/78-12-100.

9. Prijavitelji morajo prijavo oddati osebno ali po pošti, najpozneje do 4. 5. 2007 na
naslov: Občina Ivančna Gorica, Sokolska
ulica 8, 1295 Ivančna Gorica. Nepravočasno
oddanih prijav komisija ne bo upoštevala.
10. Posamezna prijava na javni razpis
mora biti pripravljena izključno na obrazcih
iz razpisne dokumentacije naročnika (Občina Ivančna Gorica). Prijave morajo biti
oddane v zaprti kuverti z oznako »Prijava
na javni razpis za programe na področju
socialno-humanitarnih dejavnosti 2007 – ne
odpiraj«.
11. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni najkasneje v 35 dneh od datuma odpiranja prijav. Občina Ivančna Gorica
bo z izbranimi prijavitelji sklenila pogodbo o
sofinanciranju programov v okviru sredstev,
zagotovljenih v proračunu.
Občina Ivančna Gorica
Št. 430-0005/2007
Ob-10217/07
Mestna občina Murska Sobota na podlagi 82. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni
list RS, št. 16, z dne 23. 2. 2007 – uradno
prečiščeno besedilo ZOFVI-UPB5), na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 13/06) in na podlagi sprejetega Odloka o proračunu Mestne občine Murska
Sobota za leto 2007 (Uradni list RS, št.
30/07) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje dodatne oziroma
razširjene dejavnosti za predšolske in
osnovnošolske otroke v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2007
I. Na razpisu lahko kandidirajo:
1. osnovne šole, glasbena šola in vrtec,
katerih ustanoviteljica je v skladu z Odloki o
ustanovitvi vzgojno-izobraževalnih zavodov
Mestna občina Murska Sobota;
2. drugi zavodi, društva, klubi in zveze ter druge organizacije, ki po programu
vzgojno-izobraževalnih zavodov izvajajo
s predšolsko in osnovnošolsko populacijo
določene programe in ti niso sofinancirani
iz drugih proračunskih postavk proračuna
Mestne občine Murska Sobota. Izvajalci teh
programov si morajo k vlogi pridobiti soglasje ravnateljev osnovnih šol.
II. Vsi izvajalci programov pod točko I/1
morajo Mestni občini Murska Sobota predložiti vloge za sofinanciranje programov s
finančnim ovrednotenjem, s katerih bo razvidna organizacija tekmovanj in prireditev,
izvedba posameznih programov, pokrivanje
dejanskih potnih stroškov za otroke in mentorje. V vlogah s finančnim ovrednotenjem
je potrebno obvezno navesti število predšolskih, oziroma osnovnošolskih otrok in
mentorjev, ki bodo poleg vsebine programov
upoštevani kot kriterij pri dodelitvi sredstev.
Kriterije bo na podlagi vlog z vsemi zahtevanimi podatki tega razpisa izdelala strokovna
komisija, imenovana s strani župana MO M.
Sobota in upoštevala iz programa dodatne
oziroma razširjene dejavnosti naslednja področja oziroma vsebine:
1. udeležba učencev in mentorjev na
predmetnih tekmovanjih iz znanja po učnem načrtu in predmetniku osnovne šole
– programi za nadarjene učence;
2. udeležba učencev in mentorjev na
tekmovanjih ter organizacija tekmovanj in
prireditev s področja interesnih dejavnosti
po posameznih področjih;
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3. program šolske organizacije in skupnosti: Vesela šola, bralna značka, otroški
parlament, taborniki, organizacija tedna
otroka, program veselega decembra…;
4. sodelovanje predšolskih in osnovnošolskih otrok na razpisnih natečajih za delavnice in tabore iz različnih področij;
5. vključevanje učencev in mentorjev v
mednarodno sodelovanje preko razpisnih
projektov.
III. Programi izvedbe tečajev, organiziranje tekmovanj in projektov, ki jih za predšolsko in osnovnošolsko populacijo izvajajo
zunanji mentorji drugih organizacij, zavodov, društev, klubov in zvez:
1. organizacija šolskih športnih tekmovanj, stroški pokalov, priznanj in drugi stroški iz nacionalnega programa športa za
osnovne šole;
2. vključevanje predšolskih in osnovnošolskih otrok v organizirano vadbo športne
rekreacije;
3. vključevanje učencev v šolsko košarkarsko ligo, izvedba košarkarske šole za
osnovne šole izven pouka in drugih programov s področja športa;
3. organizacija taborov s področja naravoslovja in ekologije;
4. izvajanje programa podjetniških krožkov, krožkov turističnih podmladkov, programov kulturno-umetniškega področja.
Opomba: vsi izvajalci programov morajo
predložiti vsebinske programe s prikazom
števila udeležencev z mentorji in finančno
konstrukcijo z ovrednotenjem finančnega
dela sofinanciranja iz občinskega proračuna.
IV. Orientacijska vrednost razpisa za
dodatno dejavnost za osnovnošolsko populacijo znaša do 61.551 EUR po sprejetem proračunu Mestne občine Murska
Sobota pod finančno postavko »dodatni
program v osnovnih šolah na kontu: 0912
1903.1005«, za predšolsko populacijo pa
do 14.187 EUR pod finančno postavko
»dodatni program v vrtcih na kontu: 0911
1902.1001«.
V. Ponudniki bodo o odobritvi sredstev
za sofinanciranje programov obveščeni s
sklepom župana, v roku 20 dni od poteka
roka na ta razpis. Po pravnomočnosti sklepa
bodo z vsemi izvajalci programov sklenjene
pogodbe z opredeljenimi pogoji koriščenja
sredstev, ki se bodo nakazovala na podlagi
zahtevkov po realizaciji programov oziroma
sukcesivno do odobrenega zneska. Mestna
občina Murska Sobota si tudi pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev,
kolikor ne bodo prijavljeni ustrezni programi
in kolikor bi pri realizaciji prihajalo do odstopanj prijavljenih programov.
VI. Rok za prijavo je 10. 5. 2007 (priporočena pošta) na naslov: Mestna občina
Murska Sobota, Oddelek za gospodarske
in negospodarske dejavnosti, Kardoševa
ul. 2, 9000 Murska Sobota (pripis: razširjena dejavnost osnovnih šol 2007).
Mestna občina Murska Sobota
Št. 430-0006/2007
Ob-10218/07
Mestna občina Murska Sobota na podlagi Zakona o javnih financah (Ur. list RS,
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje
proračuna Republike Slovenije (Uradni list,
št. 13/06) in na podlagi sprejetega Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota za leto 2007 (Ur. list RS, št. 30/07)
objavlja

javni razpis
za sofinanciranje programov za
področja tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost v Mestni občini
Murska Sobota v letu 2007
I. Na razpisu lahko kandidirajo:
– zavodi, društva in njihove zveze (v nadaljevanju upravičenci), ki izvajajo programe s področja tehnične kulture ter uvajanja
mladih v znanost za populacijo na območju
Mestne občine Murska Sobota.
II. Vsi izvajalci programov navedeni v
prejšnji točki razpisa morajo Mestni občini
Murska Sobota predložiti vloge za sofinanciranje programov, ki naj zajemajo:
1. Predstavitev programa po naslednjih
elementih:
1.1. Osnovne programske usmeritve
(kratka predstavitev programa, njegov namen, vizija, poslanstvo).
1.2. Opredelitev osnovnih ciljev programa.
1.3. Zadovoljitev potreb uporabnikov
skozi posamezne aktivnosti programa.
1.4. Opredelitev in navedba ciljnih skupin
uporabnikov, ki jim je program namenjen ter
navedba pogojev za vključitev v program
(obvezno navesti skupno število članov in
število članov s stalnim bivališčem v mestni
občini).
1.5. Zagotavljanje prostora, kjer se izvaja
program (npr. lastništvo prostorov, plačevanje najemnine, prostori so vam dani v uporabo brez najemnine).
1.6. Finanačno poročilo za leto 2006.
1.7. Drugi podatki (vpišite podatke in
druge informacije, pomembne za izvedbo
programa, npr. število opravljenih ur posameznih uporabnikov).
2. Operativni in terminski del programa
po posameznih področjih.
3. Vsebinsko in finančno poročilo za leto
2006 (Bilanca stanja in uspeha).
4. Zaključena finančna konstrukcija programa za leto 2007 (prihodki in odhodki,
prikazani v strukturnih deležih):
4.1. Vrednost celotnega programa.
4.2. Prikaz vseh prihodkov prikazanih
v EUR s strukturnimi deleži izraženimi v%
(prikazan mora biti tudi pričakovani delež
Mestne občine M. Sobota).
4.3. Prikaz vseh načrtovanih odhodkov
prikazanih v EUR s strukturnimi deleži izraženimi v %.
III. Orientacijska vrednost razpisa za programe tehnične kulture znaša do 37.915
EUR, po sprejetem proračunu Mestne
občine Murska Sobota za leto 2007 pod
kontom: 4120-00/0150 0502.1000, za uvajanje mladih v znanost pa znaša orientacijska vrednost do 7.760 EUR pod kontom
4120-00/0150 0502.1001.
IV. Ponudniki bodo o odobritvi sredstev
za sofinanciranje programov obveščeni s
Sklepom župana, v roku 20 dni od poteka roka na ta razpis. Po pravnomočnosti
Sklepa bodo z vsemi izvajalci programov
sklenjene pogodbe z opredeljenimi pogoji
koriščenja sredstev, ki se bodo nakazovala
na podlagi zahtevkov po realizaciji programov oziroma sukcesivno do odobrenega
zneska. Mestna občina Murska Sobota si
tudi pridružuje pravico, da ne razdeli vseh
razpisanih sredstev, kolikor ne bodo prijavljeni ustrezni programi in kolikor bi pri
realizaciji prihajalo do odstopanj prijavljenih
programov.
V. Rok za prijavo je 10. 5. 2007 (priporočena pošta) na naslov: Mestna občina
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Murska Sobota, Oddelek za gospodarske in
negospodarske dejavnosti, Kardoševa ul. 2,
9000 Murska Sobota (pripis: razpis programov za tehnično kulturo in znanost 2007).
Mestna občina Murska Sobota
Ob-10219/07
Na podlagi 217. člena Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 13/06), Odloka
o proračunu Mestne občine Murska Sobota
za leto 2007 (Uradni list RS, št. 30/07) objavlja Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota
javni razpis
za sofinanciranje programov v letu 2007
na področjih:
A) Socialnega varstva ter
B) Zdravstvenega varstva
I. Predmet razpisa so: programi nevladnih in/ali neprofitnih organizacij ter zavodov, ki delujejo na področju socialnega in
zdravstvenega varstva.
Predmet javnega razpisa so:
Pod A)
1. programi humanitarnih društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na
področju socialnega varstva,
2. programi za aktivno preživljanje prostega časa otrok in mladostnikov ter invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. organiziranje prostovoljnega dela z
mladimi in preventivni programi za delo z
mladimi,
4. programi za pospeševanje socialne
vključenosti posameznih družbenih in starostnih skupin zaradi revščine,
5. programi za nenasilno vedenje za storilce nasilnih dejanj,
6. programi vključevanje socialne izključenosti invalidnih oseb,
7. programi za svetovanje, pomoč in rehabilitacijo ter programi zagovorništva za
osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem
zdravju,
8. programi za zmanjševanja nasilja nad
ženskami in otroki,
9. programi svetovanja preko telefona
otrokom in mladostnikom, ženskam in drugim osebam v osebnih stiskah,
10. programi pomoči urejanja in reševanja socialnih stisk, povezanih z uživanjem
alkohola in prepovedanih drog ter drugih
oblik zasvojenosti,
11. programi medgeneracijskih in drugih
skupin za samopomoč ter drugi programi, ki
v bivalnem okolju skrbijo za zmanjševanje
socialne izključenosti starejših in vzpodbujajo širjenje prostovoljnega dela starih samih
ter prostovoljnega dela za stare.
Pod B)
1. programi društev in organizacij, ki delujejo v javnem interesu na področju zdravstvenega varstva,
2. programi za zdravstveno rehabilitacijo
invalidnih otrok med poletnimi počitnicami,
3. programi za promocijo zdravja v Mestni občini Murska Sobota,
4. programi za vzgojo otrok in mladostnikov za zdrav način življenja,
5. programi za promocijo posameznih
zdravstvenih projektov za izboljšanje zdravja občanov in izdaja manjših propagandnih
gradiv za potrebe posameznih programov,
6. programi svetovanja, pomoči in rehabilitacije različnim kroničnim bolnikom
in uporabnikom posameznih zdravstvenih
storitev.
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II. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki na javni razpis:
Na ta razpis se lahko prijavijo vsi, ki prijavijo program, ki je predmet razpisa za A ali B
področje. Na razpis se lahko prijavijo:
– javni socialno varstveni in javni zdravstveni zavodi, ki v okviru svoje redne dejavnosti ne izvajajo dejavnosti razpisanih
programov,
– dobrodelne organizacije kot prostovoljne in neprofitne organizacije, ki jih z namenom, da bi reševale socialne stiske in težave občanov MO Murska Sobota, ustanovijo
posamezniki v skladu z zakonom ali verske
skupnosti,
– organizacije za samopomoč kot prostovoljne in profitne organizacije, ki jih v skladu
z zakonom ustanovijo posamezniki z namenom, da bi v njih skupno reševali socialne in
zdravstvene potrebe svojih članov,
– invalidske in humanitarne organizacije
kot prostovoljne neprofitne organizacije, ki
jih ustanovijo invalidi in drugi posamezniki
v skladu z zakonom, da v njih izvajajo posebne socialne in zdravstvene programe in
storitve, utemeljene na značilnostih invalidnosti po posameznih funkcijskih okvarah,
ki ogrožajo socialni položaj invalidov,
– druga društva in zavodi, ki izvajajo občinske programe na področju sociale in zdravstva ali občinske programe izboljšanje kvalitete življenja za občane MO Murska Sobota.
Izvajanje programov se mora nanašati
na območje MO Murska Sobota oziroma
njene občane.
III. Orientacijska vrednost razpisa:
Orientacijska vrednost razpisa za obe
področji za leto 2007 je 81.998 EUR oziroma 19.650.000 SIT in sicer:
– za področje A 61.342 EUR oziroma
14,700.000 SIT,
– za področje B 20.656 EUR oziroma
4.950.000 SIT.
IV. Rok izvedbe: dodeljena sredstva
za leto 2007 morajo biti porabljena v letu
2007.
V. Merila za izbor programov:
a) Kvaliteta in realnost predloženega
programa
1. program ima postavljene jasne cilje, ki
so v skladu s predmetom razpisa in izhajajo
iz potreb uporabnikov/članstva oziroma so v
interesu MO Murska Sobota,
2. potencialni uporabniki programa so
jasno opredeljeni,
3. metoda dela, strokovna ravnanja in
druge aktivnosti v programu zagotavljajo
doseganje ciljev,
4. število ur vključenosti posameznega
uporabnika v program v določenem časovnem obdobju omogoča doseganje zastavljenih ciljev programa,
5. program ima ustrezno kadrovsko zasedbo (število izvajalcev, usposobljenost
izvajalcev in njihove reference…)
6. program ima opredeljen ustrezen način evalvacije doseganja ciljev,
7. reference ponudnika (program je bil že
izveden in evalviran).
b) Sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu
1. program temelji na principu samopomoči in samoorganizacije uporabnikov,
2. uporabniki programa aktivno sodelujejo pri načrtovanju, izvedbi in evalvaciji
programa,
3. uporabniki programa so ustrezno seznanjeni s pravicami in postopki pritožbe v
programu,
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4. izvajalci programa so tudi prostovolj-

c) Finančna konstrukcija programa
1. program ima pregledno in jasno konstrukcijo prihodkov in odhodkov (v finančno
konstrukcijo so vključeni vsi /in samo/ stroški
programa, razviden je namen odhodkov, ki
so v skladu z načrtovanimi dejavnostmi v
programa),
2. višina urnih postavk se giblje v okvirih urnih postavk na področju socialnega
varstva,
3. stroški programa glede na število uporabnikov niso bistveno višji od stroškov v
istovetnih programih, razen v primerih, ko
je odstopanje utemeljeno glede na cilje in
druge specifičnosti programa.
VI. Merila za dodelitev sredstev:
1. Programi lahko prejemajo sredstva
v višini 100% vseh predvidenih odhodkov
programa.
2. Sofinancirani bodo stroški izvajanja
programa/projekta – stroški dela redno in
honorarno zaposlenih ter materialni stroški,
povezani z izvajanjem programa, kamor sodijo tudi stroški plačil oblik dela izven zaposlitve, stroški dodatnega usposabljanja in
stroški supervizije za strokovne delavce.
3. Pri določanju višine sredstev za stroške dela bodo upoštevani veljavni predpisi
oziroma cena stroškov dela za posamezna
področja.
4. Investicije ne bodo financirane.
5. Po proučitvi prijav bo določen obseg
sredstev za stroške dela zaposlenih v programu, ki jih bo sofinancirala. Pri tem bo
upoštevano predvsem nujno število zaposlenih na število uporabnikov v istovetnih
programih ter specifičnost prijavljenega programa.
6. Materialni stroški programa se bodo
krili tako, da bo po proučitvi prijav na razpis
ter zaključnih računov in poročil o delovanju programa v preteklem letu ocenjen nujen obseg materialnih stroškov programa.
Pri odmeri višine sredstev bo upoštevana
nujnost posameznega stroška za izvajanje
programa ter primerjava višine stroškov na
uporabnika med posameznimi istovetnimi
programi.
Pri pregledu finančne konstrukcije programa se ne bodo iz predvidenih odhodkov
upoštevali tisti odhodki, ki jih MO Murska
Sobota v skladu s svojo usmeritvijo in predpisi ne more sofinancirati. Preostali odhodki
programa bodo ocenjeni v skladu z merili razpisa in glede na njihov pomen za
izvajanje programa. S pregledom finančne
konstrukcije, ob upoštevanju predvidenih
strokovnih ravnanj in drugih aktivnosti, s
katerimi program dosega zastavljene cilje,
bo na osnovi meril določena višina sredstev,
ki jih bo MO Murska Sobota zagotovila za
izvedbo programa. Na osnovi odmerjenega
obsega sredstev bo izvajalec programa s
pogodbo pooblaščen in zadolžen za čimbolj
racionalno uporabo sredstev in to na način, ki bo omogočal izvedbo pripravljenega
programa.
VII. Način sofinanciranja programov:
Župan bo sprejel sklep o izbiri projektov
in načinu njihovega sofinanciranja za leto
2007. Na podlagi sklepa bo sklenjena pogodba o sofinanciranju programov za leto
2007:
a) izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli največ 2.295 EUR oziroma
550.000 SIT bodo sredstva nakazana dvakrat letno in sicer za prvo polletje v mesecu

juniju, za drugo polletje pa v mesecu septembru, po izstavitvi zahtevka za nakazilo
sredstev za posamezno polletje.
b. izvajalcem programov, katerih programi bodo prejeli več kot 2.295 EUR oziroma
550.000 SIT bodo sredstva nakazovana mesečno po dvanajstinkah odobrenega programa, po izstavitvi s strani izvajalca programa za nakazilo za posamezni mesec v
letu 2007.
VIII. Obvezna oblika in vsebina ponudbe:
1. Ponudniki morajo ponudbo oddati na
obrazcu 2007 »Prijava na javni razpis za sofinanciranje programov socialnega varstva
– Področje A« ali »Prijava na javni razpis
za sofinanciranje programov zdravstvenega
varstva – Področje B.«
Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (Obrazec 2007, vzorec pogodbe)
na vložišču Mestne občine Murska Sobota,
Kardoševa 2, pritličje, vsak delavnik od 9.
do 12. ure pri Bohar Božotu ali na spletni
strani Mestne občine Murska Sobota www.
murska-sobota.si Vse dodatne informacije
v zvezi z razpisom dobijo zainteresirani po
telefonu vsak delavnik med 9. in 12. uro na
Oddelku za gospodarske in negospodarske
dejavnosti, telefon (02)525-16-64.
2. Popolna ponudba vsebuje:
– izpolnjena prijava na razpis, obrazec
2007 z vsemi zahtevanimi podatki,
– odločba oziroma sklep o registraciji (od
upravne enote za društva oziroma od sodišča za ustanove in zavode), ki so registrirani
za opravljanje socialno varstvenih dejavnosti ali zdravstvene dejavnosti. Namesto odločbe ali sklepa o registraciji se lahko predloži odločba o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu na področju socialnega ali
zdravstvenega varstva.
– obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi
dejavnosti Statističnega urada Republike
Slovenije.
Če se priloži odločba o statusu društva,
ki deluje v javnem interesu, obvestila o identifikaciji in razvrstitvi dejavnosti ni potrebno
priložiti.
– s podpisom potrjen vzorec pogodbe.
3. Pisne ponudbe z zahtevanimi podatki je potrebno poslati v zaprtih ovojnicah
na naslov: Mestna občina Murska Sobota,
Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota, ovojnice pa morajo biti v zgornjem, levem kotu
jasno označene z oznako: »Ponudba – Ne
odpiraj!« Javni razpis za sofinaciranje programov socialnega varstva za leto 2007 za
področje A ali javni razpis za sofinanciranje
programov zdravstvenega varstva za leto
2007 za področje B; odvisno od tega za
katero področje se prijavljate.
Na hrbtni strani ovojnice mora biti naslov
prijavitelja!
4. Rok za oddajo ponudb je 30. april
2007.
Šteje se, da je ponudba prispela pravočasno, če je zadnji dan roka za oddajo do
l4. ure oddana na vložišču Mestne občine
Murska Sobota, Kardoševa 2 – pritličje ali
če je zadnji dan roka oddana na pošti kot
priporočena pošiljka.
5. Nepravočasno ali nepravilno označene
ponudbe bodo vrnjene ponudnikom neodprte,
zato mora biti na hrbtni strani vsake pošiljke
označen pošiljatelj. Iz nadaljnjega postopka
ocenjevanja bodo izločene vse ponudbe, ki ne
bodo oddane na predpisanem obrazcu.
Vsak posamezni program je potrebno,
skupaj z zahtevano dokumentacijo, predložiti v posebni kuverti, označeni na način,
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predpisan v točki 3/VIII. Ponudbe z več programi v eni kuverti bodo v postopku odpiranja izločene iz nadaljnjega postopka ocenjevanja! Izvajalec, ki prijavlja več različnih
programov mora vsak program predložiti v
posebni kuverti.
6. Komisija bo z odpiranjem prispelih ponudb pričela dne 7. maja 2007. Odpiranje
bo na Mestni občini Murska Sobota in ne
bo javno.
7. Ponudniki bodo o izboru programov, ki
jih bo sofinancirala Mestna občina Murska
Sobota obveščeni v roku 45 dni od dneva,
ko bo končano odpiranje ponudb.
8. Posebni pogoji – Mestna občina Murska Sobota si pridružuje pravico, da ne razdeli vseh razpisanih sredstev, kolikor na razpis ne bodo prijavljeni ustrezni programi.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 478-3/07-121
Ob-10227/07
Na podlagi 48. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03, 77/03) ter občinskega Programa prodaje občinskega stvarnega premoženja za
leto 2007, Občina Kočevje objavlja
javni razpis
za prodajo nepremičnin – gozdarskih
koč
1. Naročnik: Občina Kočevje, Ljubljanska c. 26, 1330 Kočevje.
2. Predmet prodaje in cena:
Predmet prodaje so naslednje gozdarske
koče v lasti Občine Kočevje:
A – »Križmanova« koča (parc. št. 135/2
k.o. Rog; 71 m2, dvorišče 124 m2), cena:
17.429,32 EUR (4,176.763 SIT);
B – Koča »Stojna« (parc. št. 249/2 k.o.
Mahovnik; 50 m2, dvorišče 128 m2), cena:
8.159,89 EUR (1,955.436 SIT);
C – »Gorjupova« koča (parc. št. 120/2
k.o. Onek; 41 m2, dvorišče 64 m2), cena:
4.178,89 EUR (1,001.430 SIT);
D – Koča »Na Cinku« (parc. št. 390/2
k.o. Stari log; 74 m2, dvorišče 91 m2), cena:
5.156,90 EUR (1,235.807 SIT);
E – Koča »Fridrihštajn« (parc. št. 4341/4
k.o. Livold; 16 m2, dvorišče 44 m2), cena:
2.690,68 EUR (644.795 SIT);
F – »Smolatova« koča (parc. št. 4341/3
k.o. Livold; 27 m2, dvorišče 39 m2), cena:
3.057,13 EUR (732.612 SIT);
G – Koča »Pugled« (parc. št. 158/2 k.o.
Mala gora; 61 m2, dvorišče 75 m2), cena:
10.814,40 EUR (2,591.563 SIT);
H – Koča »Pri Ledeni jami« (parc. št.
2590/2 k.o Kočevje; 35 m2, dvorišče 110 m2),
cena: 3.239,15 EUR (776.230 SIT);
I – »Podržajeva« koča (parc. št. 2526/2
k.o. Kočevje; 28 m2, dvorišče 92 m2), cena:
3.844,37 EUR (921.266 SIT);
J – »Bižalova« koča (parc. št. 21/2
k.o. Onek; 30 m2, dvorišče 61 m2), cena:
5.743,40 EUR (1,376.354 SIT);
K – Koča »Bičkova skala« (parc. št. 582/5
k.o. Stara Cerkev; 39 m2, dvorišče 65 m2),
cena: 6.289,30 EUR (1,507.163 SIT);
L – Koča »Na Gredah« (parc. št. 137/2
k.o. Koblarji; 60 m2, dvorišče 48 m2), cena:
5.919,10 EUR (1,418.461 SIT);
M – »Kresetova« koča (parc. št. 21/4
k.o. Onek; 83 m2, dvorišče 72 m2), cena:
5.884,60 EUR (1,410.196 SIT);
N – Koča »Studeno« (parc. št. 3098/2
k.o. Knežja Lipa; 45 m2, gospodarsko poslopje 41 m2, dvorišče 59 m2), cena: 5.156,35
EUR (1,235.667 SIT);

O – Koča »Rakova breza« (parc. št.
2756/74 k.o. Mozelj; 16 m2, dvorišče 29 m2),
cena: 2.746,20 EUR (658.100 SIT);
P – Koča »Klinja vas« (parc. št. 44/9
k.o. Željne; 40 m2, dvorišče 87 m2), cena:
3.978,48 EUR (953.404 SIT);
R – Koča »Grintovec« (parc. št. 179/2
k.o. Mala gora; 68 m2, gospodarsko poslopje 22 m2, dvorišče 2253 m2), cena: 25.682
EUR (6,154.341 SIT).
3. Metoda prodaje:
Občina Kočevje gozdarske koče prodaja
na podlagi 48. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, kar pomeni,
da se uporabi dvofazni postopek zbiranja
ponudb.
Javno ponudbo po tem javnem razpisu
lahko poda primerni kupec, ki:
– je pravna ali fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji lahko pridobiva nepremičnine,
– je registrirana za opravljanje gospodarske dejavnosti (turizem, gostinstvo ipd.),
– predloži program za gospodarsko izkoriščanje kupljenih koč (programi turistične
ponudbe ipd.),
– sprejema vse pogoje tega razpisa, kakor bodo določeni tudi v kupoprodajni pogodbi.
V prvi fazi pošlje ponudnik, ki izpolnjuje
zgornje pogoje, nezavezujočo ponudbo.
Komisija bo v roku 10 dni po zaključku
razpisa izmed prispelih nezavezujočih ponudb izbrala tiste, ki po razpisnih pogojih
ustrezajo primernim kupcem ter določila datum, do katerega bodo morali zainteresirani
primerni kupci poslati zavezujoče ponudbe.
V tej drugi fazi bodo morali zainteresirani
primerni kupci za tiste koče, za katere bo
prispelo več ponudb, v zavezujoči ponudbi postaviti svojo ponudbeno ceno. Višina
ponujene cene je edini kriterij za izbiro med
več primernimi kupci, ki so poslali ponudbo
za isto gozdarsko kočo – kupoprodajna pogodba bo sklenjena s tistim, ki bo ponudil
najvišjo ceno.
Kolikor bo na razpisu za določeno gozdarsko kočo sodeloval samo en primerni kupec, se bo po postavitvi zavezujoče ponudbe kupoprodajna pogodba sklenila z njim, v
kolikor ne bo v skladu z določbami Uredbe
župan iz utemeljenih razlogov ustavil postopek prodaje (gl. še točko 8).
4. Varščina:
Za udeležbo na javnem razpisu je potrebno vplačati varščino in sicer na račun
št. 01248–0100005213, odprtega pri UJP
Novo mesto. Varščino je potrebno vplačati pred iztekom roka za oddajo ponudbe.
Predložitev potrdila o vplačilu je pogoj za
veljavnost ponudbe.
Varščina znaša 10% od začetne cene,
postavljene za posamezno gozdarsko kočo
iz 2. točke tega razpisa. Če ponudnik pošlje ponudbo za več gozdarskih koč, mora
vplačati 10% varščine od cene vsake posamezne koče, za katero se zanima, vendar
največ 4.500 EUR.
Kupcu se varščina všteje v pogodbeno
ceno, neuspelim ponudnikom pa se brezobrestno vrne v roku 8 dni po izvedbi javnega
razpisa.
5. Vsebina, rok in način ponudbe:
Udeleženec javnega razpisa mora v
sklopu svoje ponudbe predložiti potrdilo o
vplačilu varščine ter navesti naslednje:
– osebne podatke oziroma za pravne
osebe navedbo firme (ime in priimek, matična številka, naslov prebivališča oziroma
sedeža),
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– izpisek iz sodnega registra,
– davčno številko, številko transakcijskega računa,
– navedbo nepremičnin/e (gozdarskih
koč), ki jih želi kupiti,
– izjavo, da je oseba državljan države
članice EU ali druge države, ki v skladu
s slovensko zakonodajo lahko pridobivajo
nepremičnine na območju Republike Slovenije.
Za resničnost izjav je ponudnik kazensko in materialno odgovoren. Na zahtevo
naročnika je tisti, s katerim se bo sklenila
pogodba, dolžan predložiti zahtevane listine, s katerimi se ugotavlja resničnost izjav
oziroma izpolnjevanje pogojev za udeležbo
na razpisu.
Ponudbo je potrebno poslati v zaprti kuverti z navedbo na sprednji strani »Ponudba
za nakup nepremičnine – gozdarske koče.
Ne odpiraj – ponudba!«, ter na zadnji strani
ime in priimek (firma) in naslov ponudnika.
Interesenti morajo prijave na javni razpis
oddati najkasneje v roku 15 dni od dneva
objave v Uradnem listu RS in sicer osebno
na vložišču Občine Kočevje, Ljubljanska c.
26 (pritličje – levo) vsak delovni dan od 8. do
13. ure, ob sredah od 8. do 16.30, ali s priporočeno pošiljko po pošti. Kot pravočasne
se bodo upoštevale vse prijave, ki bodo na
pošto oddane najkasneje zadnji dan javnega razpisa.
6. Plačilo kupnine in sklenitev pogodbe:
Z najugodnejšim ponudnikom (zainteresiranim primernim kupcem) za posamezno
kočo se sklene prodajna pogodba najkasneje v roku 30 dni po zaključku javnega
razpisa. Če ponudnik ne podpiše pogodbe v
navedenem roku iz razlogov, ki so na njegovi strani, se pogodbe ne sklene ter se zadrži
vplačano kavcijo.
Kupec mora plačati celotno kupnino v
enkratnem znesku v roku 8 dni od sklenitve
pogodbe in sicer na račun Občine Kočevje
št. 01248 – 0100005213.
Pravočasno plačilo celotne kupnine je
bistvena sestavina pogodbe.
Kupec, s katerim se sklene pogodba, je
tudi dolžan plačati stroške postopka (cenitev, notarski stroški overitve in morebitni
drugi stroški) ter davek na promet nepremičnin.
7. Predkupna pravica:
Sestavni del kupoprodajne pogodbe bo
določilo, po kateri bo Občina Kočevje imela
predkupno (nazajkupno) pravico za prodane
gozdarske koče za dobo 5 let od sklenitve
pogodbe. Primerni kupec, ki bo na javnem
razpisu kupil kočo in postal njen lastnik, bo
moral v primeru, da bo kupljeno nepremičnino v tem obdobju prodajal naprej, Občini
Kočevje predhodno ponuditi, da kočo odkupi
po pogodbeni ceni.
Za predkupno pravico in njene posledice veljajo določbe Obligacijskega zakona
(507.– 512. člen).
8. Drugo:
Župan lahko v skladu s 3. in 51. členom
Uredbe ustavi postopek prodaje nepremičnin, ki so predmet javnega razpisa, oziroma odkloni sklenitev predložene pogodbe
iz utemeljenih razlogov. Ponudniki imajo v
takem primeru pravico do povrnitve nekaterih stroškov, ki so jih imeli s sodelovanjem
na javnem razpisu.
Dodatne informacije o razpisu je mogoče
pridobiti po telefonu (mobitel: vodja oddelka
mag. A. Štaudohar 041/406-182; D. Marinč
01/893-82-45) ali osebno na Oddelku za
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proračun, finance in upravljanje premoženja
in sicer v času uradnih ur:
– ponedeljek od 8. do 13. ure,
– sreda od 8. do 16.30,
– petek od 8. do 13. ure.
Občina Kočevje
Ob-10228/07
Na podlagi 4. člena Pravilnika za vrednotenje programov in dejavnosti neprofitnih organizacij in institucij (Ur. list RS, št. 70/05)
Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za sofinanciranje programov in
dejavnosti neprofitnih organizacij v letu
2007
1. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje redne dejavnosti in programov društev in organizacij s področja humanitarnih,
invalidskih, verskih, stanovskih, mladinskih
in drugih dejavnosti za leto 2007. Skupna
višina sredstev bo določena s proračunom
za l. 2007.
2. Pravico do sofinanciranja imajo društva in organizacije, ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v njihovih programih
pa so poudarjeni elementi skrbi za starejše,
invalide, mladino, reševanje socialnih stisk,
dobrodelnost, samopomoč, spodbujanje
kreativnosti.
3. Pogoji za sodelovanje:
– da so registrirani za opravljanje dejavnost z razpisanih področij najmanj eno
leto,
– da izvajajo programe za uporabnike, ki
živijo na področju Občine Borovnica,
– da imajo sedež v Občini Borovnica, razen društev s področja humanitarnih, invalidskih in stanovskih organizacij, ki so medobčinskega značaja in vključujejo občane
občine Borovnica,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in plačano članarino,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske in kadrovske pogoje za uresničitev
načrtovanih aktivnosti,
– da se s svojo dejavnostjo in programi
ne sofinancirajo iz katerekoli druge postavke
proračuna Občine Borovnica.
4. Prijava mora vsebovati naslednje
obrazce in dokazila:
– izpolnjena prijava za sofinanciranje s
podatki o društvu z izjavo (obr. 1),
– plan dela za leto 2007 (obr. 2),
– poročilo o delu v preteklem letu
(obr. 3),
– finančno poročilo za preteklo leto z zapisnikom občnega zbora (če je že bil),
– dokazilo o zagotovitvi prostorskih pogojev,
– seznam članov s krajem bivanja,
– statut društva (ob prvi prijavi),
– odločba o vpisu v register društev (ob
prvi prijavi),
– odločba o statusu društva, ki deluje v
javnem interesu (če jo ima).
5. Rok in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Borovnica, v delovnem času občinske uprave,
– vloge s predpisano vsebino morajo
kandidati poslati na naslov: Občina Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica, v zaprti
kuverti z oznako » javni razpis – neprofitne
organizacije 2007 – ne odpiraj«,
– upoštevali bomo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnico do 9. maja
2007, do 12. ure,
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– nepopolne vloge bo možno dopolniti v
roku 8 dni po prejemu obvestila, če vloga v
tem roku ne bo dopolnjena, bo s sklepom
zavržena.
6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po roku za
oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-10229/07
Na podlagi Zakona o javnih financah (Ur.
l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02), Pravilnika o sofinanciranju kulturnih dejavnosti
v Občini Borovnica (Naš časopis, Februar
2002) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
ljubiteljskih kulturnih programov v letu
2007
1. Predmet razpisa
1.1. Redna dejavnost kulturnih društev
1.2. Strokovno izpopolnjevanje kadrov
na področju kulture
1.3. Kulturni projekti
Na razpisu lahko sodelujejo kulturna društva in druga društva in javni zavodi, če
imajo v svoji dejavnosti registrirano izvajanje kulturne dejavnosti, s sedežem v Občini
Borovnica.
Za sofinanciranje dejavnosti pod zap.
1.3. lahko pridobijo sredstva tudi izvajalci,
ki imajo sedež izven Občine Borovnica, če
se projekt izvaja na območju Občine Borovnica.
2. Vsebina vloge za program 1.1 in 1.2.
– izpolnjena prijava za sofinanciranje
– (KD-1);
– podatki o članstvu,vajah, mentorju, izobraževanju – (KD-2);
– sofinanciranje prijave za izvedbo projekta – (KD-P);
– dokazilo o registraciji od pristojnega
upravnega organa, fotokopijo obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti ali fotokopijo izvlečka iz Statuta, iz
katerega je razvidna dejavnost;
– poročilo o dejavnosti v preteklem letu
(tudi finančno);
– program dela in finančni načrt za leto
2007;
– izjavo odgovorne osebe, da so podatki
v prijavi na razpis točni.
3. Občina bo sofinancirala naslednje projekte oziroma prireditve:
3.1. Prireditve ob državnih praznikih
– Slovenski kulturni praznik
– Dan državnosti 25. junij,
– Dan samostojnosti 26. december.
3.2. Samostojni koncert oziroma gledališka predstava
3.3. Likovna delavnica
3.4. Organizacija občinske ali medobčinske revije pevskih zborov
3.5. Rock-etno ali jazz prireditve
3.6. Novoletni koncert oziroma prireditev
3.7. Veseli večer
3.8. Druge kulturne prireditve
Občina Borovnica bo sofinancirala po
eno prireditev po posamezni točki, razen
točke 3.8., po kateri bo sofinancirala do 5
prireditev.
4. Rok in način prijave
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dobijo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov: Občina
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v zaprti kuverti z oznako »javni razpis – kultura 2007 – ne odpiraj«;
– upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
prispele na Občino Borovnica do 9. maja
2007, do 12. ure;
– nepopolne vloge bo možno dopolniti
v roku 8 dni po prejemu obvestila komisije,
v kolikor vloga ne bo dopolnjena v roku bo
zavržena.
5. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po roku za
oddajo vlog. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-10230/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, 22/98) in 12. člena Pravilnika
za vrednotenje programov športa v Občini
Borovnica in zagotavljanju sredstev za obratovalne stroške športnih objektov (Ur. l. RS,
76/00) Občina Borovnica objavlja
javni razpis
za zbiranje prijav za sofinanciranje
programov na področju športa v letu
2007
1. Predmet razpisa
1.1. Šport otrok in mladine:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok, šoloobveznih otrok in mladine;
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport.
1.2. Športno-rekreativni program za vse
1.3. Programi kakovostnega in vrhunskega športa
1.4. Programi izobraževanja in usposabljanja
1.5. Promocija športa, prireditve
1.6. Obratovalni stroški športnih objektov
1.7. Športna oprema
2. Pogoji razpisa
2.1. Usposobljenost kandidata
Na razpisu lahko sodelujejo športna društva, združenja in drugi subjekti, ustanovljeni na podlagi Zakona o zavodih in Zakona
o gospodarskih družbah, če imajo v svoji
dejavnosti registrirano izvajanje športne dejavnosti, s sedežem v Občini Borovnica.
2.2. Ostali pogoji
Prednost bodo imeli izvajalci, ki zagotavljajo ustrezno strokovno usposobljenost in
znanje in ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
Prednost pri izboru bodo imeli izvajalci
neprofitnih organizacij in zavodov.
3. Vsebina naloge
– izpolnjena prijava za sofinanciranje;
– vsebina programa (obr. 1-10);
– dokazilo o usposobljenosti (fotokopija
odločbe o registraciji od pristojnega upravnega organa in fotokopija obvestila Statističnega urada RS o razvrstitvi po dejavnosti);
– poročilo o poslovanju v preteklem
letu;
– program dela in finančni načrt društva
oziroma organizacije za leto 2007;
– izjavo odgovorne osebe.
4. Roki in način prijave:
– razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo na Občini Borovnica;
– vloge s predpisano dokumentacijo
morajo kandidati poslati na naslov: Občina
Borovnica, Paplerjeva 22, 1353 Borovnica
z oznako: »Javni razpis-šport 2007-ne odpiraj«, upoštevane bodo vse vloge, ki bodo
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prispele na Občino Borovnica do 9. maja
2007 do 12. ure;
– nepopolne vloge bo možno dopolniti
v roku 8 dni po prejemu obvestila, v kolikor
nepopolna vloga ne bo dopolnjena v roku,
bo zavržena.
5. V roku prispele prijave bodo ovrednotene v skladu z merili za vrednotenje programov športa.
6. Upravičenci bodo o dodelitvi sredstev
obveščeni najpozneje v 30 dneh po zaključku razpisnega roka. Z izbranimi izvajalci
bodo sklenjene pogodbe.
Občina Borovnica
Ob-10289/07
Na podlagi Zakona o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (Ur. l. RS, št.
96/02, 123/06 in 7/07), Pravilnika o vrednotenju kulturnih programov in projektov, ki se
(so)financirajo iz proračuna Mestne občine
Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 5/05) in Navodila o poteku javnega
razpisa objavlja Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje
javni razpis
za izbiro kulturnih programov in
projektov, ki jih bo v letu 2007
(so)financirala Mestna občina Velenje
I. Predmet razpisa:
Predmet
javnega
razpisa
je
(so)financiranje kulturnih programov in projektov, ki jih bodo izvajalci realizirali v letu
2007.
Mestna občina Velenje bo (so)financirala
vse oblike ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin na področju besednih, uprizoritvenih, glasbenih, vizualnih,
filmskih, avdiovizualnih in drugih umetnosti
ter novih medijev, na področju založništva in
knjižničarstva, kinematografije ter na drugih
področjih kulture.
Program je kulturna dejavnost, ki je po
vsebini in obsegu zaključena celota in jo izvaja kulturni izvajalec, katerega ustanovitelj
ni lokalna skupnost, je pa njegovo delovanje
v javnem interesu (npr. dejavnost kulturnih
društev).
Projekt je posamična aktivnost kulturnih
izvajalcev, ki je po vsebini, zasnovi in obsegu zaključena celota (gledališka predstava,
razstava, koncert, …), ki je v javnem interesu ter bo izveden v letu 2007.
Projekti obnove kulturne dediščine niso
predmet tega razpisa.
II. Razpisna področja:
A – Kulturni programi
Na razpisno področje A se lahko prijavijo
društva, ki s svojim programom izkazujejo
kakovost in izvirnost, imajo sedež v Mestni
občini Velenje in so včlanjena v Zvezo kulturnih društev Šaleške doline.
Društva, ki so člani Zveze kulturnih društev Šaleške doline manj kot eno leto, bodo
ocenjena posebej oziroma prejmejo zagotovljeni znesek, katerega višina bo določena v
postopku ocenjevanja.
B – Kulturni projekti
Na razpisno področje B se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje, če je kulturni projekt del
redne dejavnosti),
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko

prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost),
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV.
C – Kulturni projekti s področja založništva (tiskane izdaje)
Na razpisno področje C se lahko prijavijo:
– pravne osebe, ki imajo sedež v Mestni
občini Velenje (razen javni zavodi in ustanove s področja kulture, ki jih financira Mestna
občina Velenje, če je kulturni projekt del
redne dejavnosti),
– društva, ki imajo sedež v Mestni občini
Velenje (društva, ki so včlanjena v Zvezo
kulturnih društev Šaleške doline, se lahko
prijavijo le s projektom, ki ne sodi v njihovo
redno dejavnost),
– fizične osebe, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Velenje in ustvarjajo
v MOV,
– posamezniki, ki imajo status samostojnega ustvarjalca na področju kulture, imajo
stalno prebivališče v Mestni občini Velenje
in ustvarjajo v MOV.
Na razpisno področje C se lahko prijavijo
tudi pravne in fizične osebe ter posamezniki,
ki imajo status samostojnega ustvarjalca na
področju kulture, ki nimajo stalnega prebivališča v Mestni občini Velenje, če prijavljajo
stvaritev, ki se snovno-motivno dotika Šaleške doline.
III. Razpisni rok: razpis se prične 13. aprila 2007 in se zaključi 14. maja 2007.
IV. Vsebina, način in rok oddaje prijav:
Prijava mora zajemati:
A) za razpisno področje A:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) program dela za leto 2007,
dokazilo o članstvu v Zvezi kulturnih društev Šaleške doline,
c) podpisan vzorec pogodbe.
B) za razpisno področje B:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe,
c) dokazila:
1. za pravne osebe:
– gospodarske družbe, zavodi: fotokopija izpiska iz sodnega registra (dokument na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od
treh mesecev),
– društva: fotokopija potrdila upravne
enote (dokument na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejši od šestih mesecev),
2. za fizične osebe:
– fizične osebe: kopija osebnega dokumenta,
– samozaposleni v kulturi: fotokopija potrdila o statusu in kopija osebnega dokumenta,
– samostojni podjetniki – posamezniki:
fotokopija potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdanega s strani AJPES
(dokument na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejši od treh mesecev).
C) za razpisno področje C:
a) izpolnjen prijavni obrazec,
b) podpisan vzorec pogodbe,
c) vpogled v 10% končanega besedila in eno strokovno-referenčno recenzijo (priporočilo) za delo, ki kandidira za
(so)financiranje,
d) dokazila:
1. za pravne osebe:
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– gospodarske družbe, zavodi: fotokopija izpiska iz sodnega registra (dokument na
dan odpiranja vlog ne sme biti starejši od
treh mesecev),
– društva: fotokopija potrdila upravne
enote (dokument na dan odpiranja vlog ne
sme biti starejši od šestih mesecev),
2. za fizične osebe:
– fizične osebe: kopija osebnega dokumenta,
– samozaposleni v kulturi: fotokopija potrdila o statusu in kopija osebnega dokumenta,
– samostojni podjetniki – posamezniki:
fotokopija potrdila o vpisu v Poslovni register Slovenije, izdanega s strani AJPES
(dokument na dan odpiranja vlog ne sme
biti starejši od treh mesecev),
Prijavitelji morajo prijave oddati do
14. maja 2007 do 12. ure na naslov: Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna,
Titov trg 1, 3320 Velenje.
Prijave morajo biti poslane v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni programi 2007« oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis –
kulturni projekti 2007«
oziroma
»Ne odpiraj – Prijava na javni razpis
– kulturni projekti s področja založništva
2007!«.
Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje le v razpisnem roku na način kot velja za pošiljanje
vlog, in sicer v zaprtih ovojnicah z oznako:
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni programi 2007!«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti 2007!«
oziroma
»Ne odpiraj – dopolnilna vloga za prijavo
na javni razpis – kulturni projekti s področja
založništva 2007!«.
Dopolnjevanje vlog po poteku razpisnega roka ne bo več možno.
Vsak kulturni izvajalec lahko prijavi le en
projekt, kot partner pa lahko sodeluje v več
projektih.
Prijave, ki ne bodo podane na ustreznih
prijavnih obrazcih Mestne občine Velenje,
ki ne bodo ustrezale razpisnim pogojem in
ki ne bodo oddane pravočasno, ne bodo
obravnavane.
Oddaja vloge pomeni, da se predlagatelj
strinja z vsemi pogoji in merili razpisa.
Mestna občina Velenje lahko v primeru naknadne ugotovitve o neizpolnjevanju
pogojev in po že izdani dokončni odločbi o
izboru programa/projekta spremeni odločitev in z izvajalcem ne sklene pogodbe. Prav
tako lahko v primeru naknadne ugotovitve
o neizpolnjevanju pogodbenih obveznosti v
letu 2007 razveže že sklenjeno pogodbo, v
primeru že izplačanih sredstev pa zahteva
povračilo sredstev z zakonitimi zamudnimi
obrestmi od dneva prejetja sredstev do dneva vračila.
V. Odpiranje prijav: odpiranje prijav bo
komisija za odpiranje vlog opravila 15. maja
2007 ob 13. uri v sejni sobi št. 55, IV. nadstropje Mestne občine Velenje. Odpiranju
prijav sme prisostvovati vsak, ki kandidira
na razpisu.
VI. Merila za ocenjevanje in vrednotenje
prijav: Strokovna komisija bo za ocenjevanje
prijav uporabila naslednja merila:
A) za razpisno področje A (kulturni programi):
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Programi društev bodo ovrednoteni v
skladu z uvrstitvijo v kakovostne skupine,
ki so opredeljene v merilih za ocenjevanje (70%), in na osnovi posebnih kriterijev
(30%):
a) dodelanost programa,
b) ustreznost finančne konstrukcije,
c) število sodelovanj na javnih prireditvah
v preteklem letu,
d) vključevanje v prireditve MOV v zadnjih dveh letih (proslave, sejmi, kulturni
dogodki),
e) število srečanj članov društva (redne
vaje, sestanki, strokovne ekskurzije),
f) organizacija izobraževanj za člane društva v preteklem letu.
B) za razpisno področje B (kulturni projekti):
a) inovativnost, ustvarjalnost in kakovost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) udeležba na občinskih, medobčinskih,
državnih in mednarodnih prireditvah,
e) aktualnost projekta za mesto Velenje,
f) predviden način izvedbe projekta,
g) partnerstva v projektu.
C) za razpisno področje C (kulturni projekti s področja založništva):
a) literarno-umetniška ali znanstveno-strokovna ali domoznanska vrednost
projekta,
b) predviden doseg projekta,
c) finančna konstrukcija projekta,
d) aktualnost projekta za mesto Velenje,
e) predviden način izvedbe projekta,
f) partnerstva v projektu (prednost imajo
projekti s pridobljeno podporo izven proračuna MOV).
Merila za ocenjevanje so sestavni del
razpisne dokumentacije.
VII. Okvirna višina razpisanih sredstev:
Če bodo za izvedbo javnega razpisa v
proračunu zagotovljena sredstva, bo okvirna
višina razpisanih sredstev znašala:
– za razpisno področje A: 15.860 €
(3,800.690 SIT),
– za razpisno področje B: 12.520 €
(3,000.293 SIT),
– za razpisno področje C: 4.173 €
(1,000.018 SIT).
VIII. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev: dodeljena proračunska sredstva za izbrane programe/projekte morajo biti porabljena v proračunskem letu 2007. Mestna
občina Velenje bo z izbranim prijaviteljem
sklenila pogodbo o financiranju programa/projekta v letu 2007.
IX. Izid razpisa: prijavitelji bodo o izidu
javnega razpisa obveščeni v roku 30 dni
po zaključku javnega razpisa oziroma po
sprejetju proračuna Mestne občine Velenje
za leto 2007.
X. Kraj in čas, kjer lahko zainteresirani
dvignejo razpisno dokumentacijo:
Razpisna dokumentacija je od dneva objave javnega razpisa do izteka prijavnega
roka dosegljiva na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.velenje.si (razpisi)
ali pa jo v tem roku zainteresirani dvignejo
vsak delovni dan na naslednjih naslovih:
– za razpisno področje A: Zveza kulturnih društev Šaleške doline (Dom kulture Velenje), pisarna št. 80, Titov trg 4, 3320 Velenje,
– za razpisni področji B in C: Mestna
občina Velenje – sprejemna pisarna (kletni prostori, soba št. 10), Titov trg 1, 3320
Velenje.
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XI. Dodatne informacije v zvezi z razpisom: vse dodatne informacije v zvezi z
razpisom dobijo zainteresirani po telefonu
vsak delovni dan na telefonskih številkah:
– za razpisno področje A: 03/58-71-276
(Tatjana Vidmar), – za razpisno področje B: 03/89-61-864 (Barbara Pokorny) in
03/89-61-678 (Darja Plaznik),
– za
razpisno
področje
C:
041/623-740 (Ivo Stropnik) ali po elektronski pošti: darja.plaznik@velenje.si. Odgovori
na pisna vprašanja bodo objavljeni na spletni strani Mestne občine Velenje http://www.
velenje.si (razpisi).
Mestna občina Velenje
Ob-10301/07
Na podlagi Odloka o proračunu Občine
Radeče za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 26/07) in
Pravilnika o kriterijih in merilih za sofinanciranje programov na področju socialnih in humanitarnih dejavnosti v Občini Radeče (Ur. l.
RS, št. 52/06) objavlja Občina Radeče
razpis
za sofinanciranje programov na
področju socialnih in humanitarnih
dejavnosti v Občini Radeče
Predmet razpisa
Predmet tega pravilnika je sofinanciranje
letnih programov in projektov organizacij s
strani občine.
Sredstva, ki se razdelijo na podlagi tega
pravilnika, niso namenjena za sofinanciranje:
– programov, ki jih posamezni izvajalci
izvajajo kot redne programe (zakonska ali
pogodbena obveznost), za katere imajo zagotovljena sredstva iz drugih virov,
– investicij v prostore in nakup opreme
izvajalcev programa.
Izvajalci programov in projektov so lahko
organizacije, društva, združenja in zveze,
ki so registrirane za izvajanje socialnih in
humanitarnih dejavnosti in na tem področju
tudi delujejo.
Višina razpisanih sredstev
Orientacijska
vrednost
razpisanih
proračunskih sredstev za leto 2007 je
8.346 EUR.
Razpisni pogoji
Izvajalci programov morajo izpolnjevati
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Radeče oziroma delujejo na njenem območju ali delujejo izven območja Občine Radeče in imajo
program sestavljen tako, da vključuje tudi
občane Občine Radeče;
– da imajo urejeno evidenco o članstvu
in ostalo dokumentacijo v skladu z Zakonom
o društvih (za društva);
– da so registrirani in najmanj eno leto
aktivno delujejo na socialnem in humanitarnem področju;
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
– 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.
Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti predlaganega programa,
– sodelovanje uporabnikov in prostovoljcev v programu,
– finančna konstrukcija programa.
Razpisna dokumentacija

Javni razpis se objavi v Uradnem listu
RS, na oglasnih deskah in na spletni strani
Občine Radeče.
Od dneva objave javnega razpisa do
odločitve o izboru predlogov izvajalcev, se
pogoji in merila tega razpisa ne smejo spreminjati.
Obrazci za prijavo na razpis so v času
razpisa na voljo v vložišču Občine Radeče
ter na spletni strani www.radece.si.
Izvajalci morajo dati ponudbo svojih projektov in programov na predpisanih obrazcih
in jim predložiti vsa dokazila oziroma priloge, ki jih zahteva javni razpis.
Razpisni roki in način dostave vlog
Prijavitelji morajo prijavo oddati najkasneje do 30. 4. 2007, do 14.30, v vložišču
Občine Radeče ali tega dne s priporočeno
pošto.
Posamezna prijava na javni razpis mora
biti izdelana izključno na razpisnem obrazcu, ki je priloga tega razpisa, in sicer za vsak
program na svojem obrazcu.
Odpiranje prispelih vlog
Odpiranje prispelih vlog opravi tričlanska komisija, ki jo imenuje župan. Komisija
bo z odpiranjem prijav začela 7. 5. 2007 v
prostorih Občinske uprave Občine Radeče.
Odpiranje vlog ne bo javno.
Pristojna strokovna služba občinske
uprave lahko pozove posameznega vlagatelja k dopolnitvi vloge v osmih dneh po
odpiranju ponudb.
Komisija iz prvega odstavka vloge ovrednoti v skladu z merili in kriteriji in pripravi
predlog sofinanciranja, na podlagi katerega
pristojna strokovna služba občinske uprave
izda sklep o izboru.
Predlagatelji se lahko na izbor pritožijo
županu občine v roku osmih dni od prejema
sklepa. Župan odloči o pritožbi v osmih dneh
od prejema pritožbe. Županova odločitev je
dokončna.
Župan z izbranimi izvajalci programov
sklene letno pogodbo o sofinanciranju programov.
Občina Radeče
Št. 330-1-0002/2007-601
Ob-10416/07
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 27/07)
in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju
programov na področju kmetijstva v Občini
Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št. 29/06)
objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
kmetijstva v Občini Ravne na Koroškem
za leto 2007
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju kmetijstva v Občini
Ravne na Koroškem za leto 2007.
II. Višina razpoložljivih sredstev: višina sredstev namenjenih za izobraževanje je 3.130 EUR na proračunski postavki
45111911 - Izobraževanje kmetov, za sofinanciranje programov društev na področju kmetijstva 3.756 EUR, na proračunski
postavki 45111921 - Financiranje društev
na področju kmetijstva in za sofinanciranje
programov drugih društev, ki so sorodne
področju kmetijstva 2.086 EUR na proračunski postavki 45111922 - Sofinanciranje
programov drugih društev.
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III. Namen sredstev in upravičenci:
– za strokovno izobraževanje na področju kmetijstva,
– za redno dejavnosti društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji prireditev in tekmovanj,
– za sofinanciranje čebelarskih društev
(po številu panjev).
Strokovno izobraževanje na področju
kmetijstva: upravičenci so društva ter pravne in fizične osebe, ki izvajajo strokovno
izobraževalne naloge iz področja kmetijstva
(proračunska postavka 45111911). Sofinanciranje društev po programih: upravičenci so
društva, ki delujejo na področju kmetijstva
na območju Občine Ravne na Koroškem
(proračunska postavka 45111921) in drugih
društev, ki delujejo na programih sorodnih
kmetijstvu na območju Občine Ravne na Koroškem (proračunska postavka 45111922).
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem oziroma delujejo na območju občine;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge, ki
bodo oddane do predvidenega roka na naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom:
»Javni razpis – programi kmetijstva«. Ne
odpiraj!
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda tajnik občine.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje
informacij in razpisni dokumentaciji je vodja Oddelka za splošno gospodarstvo in KS
Darko Šuler, tel. 02/870-55-18.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Ravne

na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali
na spletni strani www.ravne.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge
sprejema Občina Ravne na Koroškem, Oddelek za splošno gospodarstvo in KS, Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem do
14. maja 2007 po pošti priporočeno ali osebno v vložišče občine. Odpiranje vlog bo v sredo 16. 5. 2007 ob 9. uri v sejni sobi občine.
X. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS
Občine Ravne na Koroškem bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravil
predlog izbora programov, in ga posredoval Odboru za gospodarstvo v obravnavo
in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 322-1-0002/2007
Ob-10417/07
Občina Ravne na Koroškem, v skladu
s sprejetim Odlokom o proračunu Občine
Ravne na Koroškem za leto 2006 (Ur. l. RS,
27/07) in sprejetim Pravilnikom o sofinanciranju programov na področju turizma v
Občini Ravne na Koroškem (Ur. l. RS, št.
11/06) objavlja
javni razpis
za dodelitev proračunskih sredstev za
sofinanciranje programov na področju
turizma v Občini Ravne na Koroškem za
leto 2007
I. Naročnik: Občina Ravne na Koroškem,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem
objavlja javni razpis za sofinanciranje programov na področju turizma v Občini Ravne
na Koroškem za leto 2007.
II. Višina razpoložljivih sredstev: višina
sredstev namenjenih za sofinanciranje letnih programov na področju turizma je 3.756
EUR na proračunski postavki 45141821 Financiranje društev na področju turizma
in 8.450 EUR, na proračunski postavki
45041837 - Turistične prireditve.
III. Namen sredstev in upravičenci:
– za redno dejavnost turističnih društev,
– za organiziranje in sodelovanje pri organizaciji turističnih prireditev lokalnega in
širšega pomena,
– za izvajanje promocijskih in informa
tivnih aktivnosti lokalnega in širšega po
mena,
– za spodbujanje lokalnega prebivalstva
za sodelovanje pri aktivnostih pospeševanja
turizma,
– za akcije na področju ohranjanja kulturne in naravne dediščine ter urejanju okolja,
– za aktivnosti za zagotavljanje turističnega podmladka,
– za izvajanje projektov, ki povezujejo
več društev in drugih turističnih organizacij.
Upravičenci do sredstev so izvajalci na
področju turizma (turistična društva ter pravne in fizične osebe), ki izvajajo dejavnosti,
opredeljene v javnem razpisu.
IV. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki:
– imajo sedež v Občini Ravne na Koroškem;
– so registrirani za izvajanje dejavnosti,
ki je predmet razpisa;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in orga-
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nizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– društva morajo imeti urejeno evidenco
o članstvu, plačani članarini in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon o društvih;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje
(materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske) za realizacijo načrtovanih programov;
– da vsako leto občinski upravi redno
dostavljajo poročila o realizaciji programov
in plan aktivnosti za prihodnje leto;
– da izpolnjujejo ostale pogoje iz pravilnika.
V. Zahtevana dokumentacija
Prosilci morajo k vlogi na razpis priložiti:
– pregledno vsebinsko poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledno finančno poročilo o delu v
preteklem letu,
– pregledna vsebinska predstavitev programa v tekočem letu,
– ostalo v skladu z razpisno dokumentacijo.
Obravnavane bodo le popolne vloge,
ki bodo oddane do predvidenega roka na
naslov: Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem, s pripisom: »Javni razpis – programi turizma«.
Ne odpiraj!
Nepopolne vloge in vloge, ki ne bodo
ustrezale pogojem iz tega razpisa, bodo zavrnjene.
VI. Merila za dodelitev sredstev
Sredstva za posamezne programe se
razdelijo glede na:
– doseženo število točk;
– višino razpoložljivih proračunskih sredstev.
VII. Višina pomoči: opredeljena bo z izdanim sklepom, ki ga izda tajnik občine.
VIII. Oseba pooblaščena za posredovanje informacij in razpisni dokumentaciji
Pooblaščena oseba za posredovanje
informacij in razpisni dokumentaciji je vodja Oddelka za splošno gospodarstvo in KS
Darko Šuler, tel. 02/870-55-18.
Razpisna dokumentacija je vlagateljem
na voljo od dneva objave javnega razpisa
do konca razpisnega roka, vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, na sedežu Občine Ravne
na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne ali
na spletni strani www.ravne.si.
IX. Rok za prijavo in način dostave: vloge sprejema Občina Ravne na Koroškem,
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS,
Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem,
do 14. maja 2007 po pošti priporočeno ali
osebno v vložišče občine. Odpiranje vlog
bo v sredo 16. 5. 2007 ob 10. uri v sejni
sobi občine.
X. Rok v katerem bodo predlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa
Oddelek za splošno gospodarstvo in KS
Občine Ravne na Koroškem bo najkasneje v 15 dneh po zaključku razpisa pripravil
predlog izbora programov, in ga posredoval Odboru za gospodarstvo v obravnavo
in potrditev.
Prosilci bodo o odobritvi oziroma ne odobritvi vloge pismeno obveščeni v roku 30 dni
po zaključku razpisa. Z izbranimi izvajalci
programov bo sklenjena pogodba o sofinanciranju.
Občina Ravne na Koroškem
Št. 41031-03/07
Ob-10418/07
Občina Ajdovščina, Občina Vipava in
Območna obrtna zbornica Ajdovščina na
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podlagi Pravilnika o pospeševanju in razvoju malega gospodarstva na območju Občin
Ajdovščina in Vipava (Ur. l. RS, št. 57/03 in
sprem. 40/04) ter Odloka o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2007 (Ur. l. RS, št.
9/07), Odloka o proračunu Občine Vipava
za leto 2007 (Ur. l. RS, št. 16/07) in sklepa
upravnega odbora Območne obrtne zbornice Ajdovščina z dne 7. 2. 2007 objavlja
javni razpis
za dodelitev kreditov s subvencionirano
obrestno mero za pospeševanje
in razvoj malega gospodarstva
v Občinah Ajdovščina in Vipava
1. Predmet javnega razpisa so proračunska sredstva Občine Ajdovščina, Občine Vipava in sredstva Območne obrtne zbornice
Ajdovščina, namenjena za subvencioniranje
obrestne mere za pospeševanje in razvoj
malega gospodarstva v Občini Ajdovščina
in Vipava, ki se bodo dodelila v primeru,
ko pomoč predstavlja spodbudo za izvedbo
projekta oziroma je zanj nujno potrebna.
2. Pogoji za dodelitev sredstev
2.1. Posojila se bodo odobrila za naslednje namene:
– nakup, urejanje in opremljanje zemljišč
in pridobivanje projektne dokumentacije za
gradnjo poslovnih prostorov,
– nakup, graditev ali investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov,
– nakup nove ali generalno obnovljene
opreme.
2.2. Upravičenci do kredita so:
– majhna podjetja (samostojni podjetniki,
družbe z omejeno odgovornostjo),
– občani, ki so pri organu vložili vlogo
za priglasitev statusa samostojnega podjetnika,
– male gospodarske družbe, ki so na
pristojnem sodišču vložile zahtevo za vpis
v sodni register.
2.3. Do sredstev kredita niso upravičena
podjetja iz sektorja ribištva in ribogojstva,
premogovništva, primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov iz seznama v Priloge 1 k
Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti in
podjetja v težavah. Do sredstev niso upravičeni tudi podjetniki, ki bi zaradi pomoči dali
prednost rabi domačega blaga pred uvoženim. Do sredstev niso upravičena tudi podjetja iz cestnoprometnega sektorja, za namen
nakupa vozil za cestni prevoz tovora.
3. Merila za dodelitev sredstev
Posojila se bodo prednostno dodeljevala
prosilcem, ki bodo poleg pogojev poslovne
banke izpolnjevali naslednje kriterije:
Zap.
Ocenjevalni kriteriji
št.
1.
2.
3.

4.
5.
6.

vlaganja v začetne investicije
vlaganja v posodobitev
obstoječe dejavnosti
vlaganja v nakup oziroma izgradnjo poslovnih
prostorov za izvajanje
dejavnosti
zagotavljanje novih delovnih mest
višina lastnega vložka
prosilca
vlaganja v dejavnosti, ki
so energetsko varčne in
ne onesnažujejo okolja

Najvišje
možno
št. točk
20
20

20
20
10
10
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V primeru enakovrednih vlog za pridobitev posojila, se bo pri dodelitvi upošteval
naslednji prioritetni vrstni red:
Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja Občina Ajdovščina, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem
prioritetnem vrstnem redu:
a) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina
za investicijo na območju Občine Ajdovščina,
b) s sedežem družbe v Občini Vipava za
investicijo na območju Občine Ajdovščina,
c) ne glede na sedež družbe za investicijo na območju Občine Ajdovščina,
d) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina
za investicijo na območju Občine Vipava.
Sredstva za razvoj, ki jih zagotavlja Občina Vipava, se pri vsakokratnem dodeljevanju dodeli prosilcem po naslednjem prioritetnem vrstnem redu:
a) s sedežem družbe v Občini Vipava za
investicijo na območju Občine Vipava,
b) s sedežem družbe v Občini Ajdovščina
za investicijo na območju Občine Vipava,
c) ne glede na sedež družbe za investicijo na območju Občine Vipava,
d) s sedežem družbe v Občini Vipava za
investicijo na območju Občine Ajdovščina.
4. Višina sredstev za dodelitev kreditov
s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v
Občini Ajdovščina in Vipava v letu 2007 je:
– za kredite z odplačilno dobo 5 let
1,591.357,41 EUR,
– za kredite z odplačilno dobo 7 let
1,369.863,01 EUR in
– za kredite z odplačilno dobo 10 let
1,409.395,97 EUR.
Sredstva za refundacijo obrestne mere:
Občina Ajdovščina – 76.000,99 EUR, Občina Vipava – 12.519 EUR in Območna obrtna
zbornica Ajdovščina 6.260 EUR.
Odplačilna doba posojila:
– krediti za nakup premičnin ter krediti
za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin do
višine kredita vključno 20.865 EUR je odplačila doba 5 let,
– krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin, do višine kredita vključno 41.729
EUR je odplačilna doba 7 let in
– krediti za nakup oziroma izgradnjo nepremičnin nad višino kredita 41.729 EUR je
odplačilna doba 10 let.
Subvencionirana obrestna mera: EURIBOR + 0% letno
Moratorij za odplačevanje kredita: do
1. 1. 2008
Rok vračila in način vračila: po pogojih
poslovne banke
Okvirna višina kredita za posameznega
prosilca je največ 41.729 EUR. Če razpoložljiva sredstva presegajo povpraševanje,
se lahko razdelijo ne glede na zgoraj navedeno višino.
Višina kredita ne sme presegati 50% predračunske vrednosti upravičenih stroškov
posamezne investicije in 10% skupne kreditne mase oziroma največ 41.729 EUR, razen v primeru, da strokovna komisija ugotovi
upravičenosti in gospodarnost investicije. V
tem primeru, lahko strokovna komisija odobri posojilo tudi nad zgoraj navedenimi limiti,
vendar višina državne pomoči, ki se jo dodeli
posameznemu upravičencu na podlagi pravila “de minimis” ne sme presegati 200.000
EUR oziroma 100.000 EUR za podjetja iz
cestnoprometnega sektorja, v obdobju 3 let
od zadnjega prejema takšne državne pomoči, ne glede na obliko ali namen pomoči.
Višino dodeljene državne pomoči po pravilu

“de minimis” bo za vsakega upravičenca
posebej preverjala strokovna komisija pri
Ministrstvu za finance RS.
Posojilna pogodba se bo sklepala med
posojilojemalcem in banko. Namensko porabo pridobljenega posojila bo preverjala
strokovna komisija in banka.
Upravičeni stroški investicije so:
– strošek nakupa, urejanja in opremljanja zemljišča ter pridobivanja dokumentacije
za gradnjo poslovnih prostorov,
– strošek nakupa, graditve ali investicijskega vzdrževanja prostorov, namenjenih
za poslovno dejavnost,
– strošek nakupa opreme.
Prejemnik posojila poda izjavo, da za
investicijo, s katero kandidira na razpisu,
ni dobil državne pomoči, oziroma če jo je,
kolikšen delež je za isti namen že dobil iz
drugih virov.
5. Rok koriščenja posojila je od objave
razpisa do pokoriščenja celotne kreditne
mase oziroma najkasneje do 20. 12. 2007.
6. Prosilci bodo s sklepom o dodelitvi
posojila obveščeni najkasneje v roku 30 dni
od dneva oddaje popolne vloge. V primeru,
da prosilec odobrenega posojila ne prične
koristiti v roku treh mesecev od datuma prejema sklepa, izgubi pravico do koriščenja
sredstev in do ponovne prijave na razpis v
koledarskem letu.
7. Interesenti oddajo vlogo na posebnem
obrazcu – vloga, ki jo lahko dvignejo na tajništvu Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a,
Ajdovščina, tajništvu Občine Vipava, Glavni
trg 15, Vipava, na Območni obrtni zbornici Ajdovščina, Vipavska cesta 4, Ajdovščina ali ga
natisnejo iz spletne strani www.ajdovscina.si.
8. Pisne vloge z oznako: »Ne odpiraj, prijava na razpis – Podjetništvo in z naslovom
pošiljatelja, na hrbtni strani, v zgornjem delu
ovojnice, morajo predlagatelji oddati v zaprti
ovojnici. Vloge morajo biti predložene na naslov: Območna obrtna zbornica, Ajdovščina,
Vipavska cesta 4, Ajdovščina od 15. 4. 2007
dalje do najkasneje 30. 11. 2007 do 12. ure
oziroma do porabe sredstev kreditne mase.
Občina Ajdovščina
Ob-10449/07
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98), 5. člena Pravilnika o
sofinanciranju programov športa v Občini
Zreče (Ur. l. RS, št. 44/04) in Letnega programa športa v Občini Zreče za leto 2007,
objavljam
javni razpis
za sofinanciranje programov športa v
Občini Zreče za leto 2007
I. Predmet javnega razpisa
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov športa z naslednjimi vsebinami:
1. Športna vzgoja otrok, mladine in študentov, ki se prostovoljno ukvarjajo s športom zunaj obveznega izobraževalnega programa:
– interesna športna vzgoja predšolskih
otrok,
– interesna športna vzgoja šoloobveznih
otrok,
– športna vzgoja otrok, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
– športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami,
– interesna športna vzgoja mladine,
– športna vzgoja mladine, usmerjene v
kakovostni in vrhunski šport.
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2. Športna rekreacija
3. Kakovostni šport
4. Vrhunski šport
5. Šport invalidov
6. Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov v športu
7. Pomembnejše športne prireditve
8. Delovanje društev na lokalni ravni.
II. Razpisni pogoji
Na javni razpis se lahko prijavijo športna
društva, zveze športnih društev, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so registrirani za izvajanje športne dejavnosti najmanj eno leto,
– imajo sedež v Občini Zreče oziroma je
program namenjen občanom Občine Zreče,
– imajo materialne, kadrovske, prostorske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih športnih aktivnosti,
– imajo organizirano redno dejavnost in
vadbo za določene športne programe,
– imajo urejeno evidenco o članstvu, plačani članarini ter registriranih tekmovalcih
(velja le za športna društva).
Prednost bodo imeli izvajalci neprofitnih
organizacij in zavodov ter izvajalci, ki vključujejo večje število udeležencev v posamezne programe.
III. Način prijave in rok za prijavo
Prijava na javni razpis mora biti izdelana
izključno na razpisni obrazcih, ki so sestavni
del razpisne dokumentacije in vsebovati vse
zahtevane priloge in dokazila, ki so navedena v razpisnih obrazcih. Prijave morajo
kandidati poslati s priporočeno pošiljko ali
oddati osebno na naslov: Občina Zreče, Cesta na Roglo 13/b, Zreče. Na ovojnici morata biti navedena polna naslova prejemnika
in pošiljatelja ter pripis “Ne odpiraj – Javni
razpis šport 2007”. Zadnji rok za oddajo prijav je ponedeljek, 30. april 2007 do 13. ure.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno,
če je bila oddana zadnji dan roka za oddajo
prijav na pošti s priporočeno pošiljko ali do
13. ure oddana v tajništvu občine.
Veljavne bodo prijave, ki bodo pravilno
označene in pravočasno predložene.
IV. Postopek obravnave prijav
Odpiranje prijav ne bo javno
Pravočasno prispele prijave bo ovrednotila Komisija za negospodarske zadeve in
civilno družbo v skladu s kriteriji, merili in
postopkom določenim v Pravilniku o sofinanciranju športa v Občini Zreče ter določili
Letnega programa športa v Občini Zreče za
leto 2007.
O izidu javnega razpisa bodo vsi vlagatelji pisno obveščeni. Izbrani izvajalci letnega
programa športa bodo pozvani k podpisu
pogodbe.
V. Razpisna dokumentacija: interesenti lahko razpisno dokumentacijo dvignejo v
tajništvu Občine Zreče v času uradnih ur,
dodatne informacije v zvezi z razpisom pa
dobijo na tel. 03/757-17-00.
Občina Zreče
Ob-10452/07
Javni razpis
za izbiro izvajalca gradnje,
upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občinah Ormož, Središče
ob Dravi in Sveti Tomaž
I.1) Ime, naslovi in kontaktna(-e) točka(-e): Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270
Ormož, Slovenija, kontaktna(-e) točka(-e):

Občina Ormož, tel. 02/7415 300, v roke: Borut Megla, e-pošta: obcina.ormoz@ormoz.
si, faks 02/741-53-31.
Internetni naslov naročnika: www.ormoz.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri:
enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni
dialog in dinamični nakupovalni sistem) je
mogoče dobiti pri: enako kot pri zgoraj navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je
treba poslati na naslov: enako kot pri zgoraj
navedeni(-h) kontaktni(-h) točki(-ah).
I.2) Vrsta naročnika in glavna(-o) področja(-e) dejavnosti:
– regionalni ali lokalni organ;
– javna uprava.
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih
naročnikov: na podlagi pooblastila Občine
Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž se
izvede skupni javni razpis za izbiro izvajalca
gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v občinah Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž.
II.1.1) Naslov naročila, ki ga je določil
naročnik: javni razpis za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v občinah Ormož, Središče ob
Dravi in Sveti Tomaž.
II.1.2) Vrsta naročila in mesto gradnje,
kraj dobave ali izvedbe:
(a) Gradnja.
Projektiranje in izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: območje občin Ormož, Središče ob Dravi in
Sveti Tomaž.
Šifra NUTS: SI009.
II.1.3) Obvestilo vključuje: javno naročilo.
II.1.5) Kratek opis naročila ali nabave:
gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij.
II.1.6) Enotni besednjak javnih naročil
(CPV): glavni besednjak, glavni predmet:
32412100.
II.1.7) Naročilo je vključeno v Sporazum
o vladnih naročilih (GPA): ne.
II.1.8) Razdelitev na sklope: ne.
Merila
1.
2.
3.
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II.1.9) Variante so dopustne: da.
II.2.1) Celotna količina ali obseg: opredeljeno v Načrtu razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v občinah Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž.
II.2.2) Opcije: ne.
II.3) Trajanje naročila ali rok za zaključek:
zaključek 31. 12. 2009.
III.1.1) Obvezni depoziti in jamstva: bančna garancija za resnost ponudbe, bančna
garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2) Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: Zakon o javno-zasebnem
partnerstvu (Ur. l. RS, št. 127/06), Zakon o
javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 128/06).
III.1.3) Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji
bo naročilo oddano: registriran kot operater
elektronskih komunikacij.
III.2.1) Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: operaterji elektronskih komunikacij.
IIl.2.2) Poslovna in finančna sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.3) Tehnična sposobnost:
Informacije in formalnosti, ki so potrebne
za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: navedeno v razpisni dokumentaciji.
IIl.2.4) Pridržana naročila: ne.
IV.1.1) Vrsta postopka: konkurenčni dialog.
IV.1.2) Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji
ponudb ali sodelovanju:
Predvideno število gospodarskih subjektov: 3.
IV.1.3) Zmanjšanje števila gospodarskih
subjektov med pogajanji ali dialogom:
Uporaba postopka po fazah za postopno
zmanjšanje števila rešitev, o katerih je treba
razpravljati, ali ponudb, o katerih se je treba
pogajati: ne.
IV.2.1) Merila za oddajo: ekonomsko najugodnejša ponudba glede na:
– spodaj navedena merila:
Ponderiranje

najvišja cena na končnega uporabnika, ki jo bo ponudnik mesečno
zaračunaval ponudnikom storitev za dostop do končnega uporabnika na delu omrežja, zgrajenem z lastnimi sredstvi ponudnika
delež komercialnega dela omrežja na območjih brez širokopasovne infrastrukture
cena gradnje nekomercialnega dela omrežja

20
40
40

IV.2.2) Uporabljena bo elektronska dražba: ne.
IV.3.2) Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom: ne.
IV.3.3) Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije:
Rok za sprejemanje zahtevkov za dokumentacijo ali za dostop do dokumentacije: 21. 5.
2007.
Dokumentacija se plačuje: ne.
IV.3.4) Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: 28. 5. 2007 do 9. ure.
IV.3.6) Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje: slovenski.
VI.1) Javno naročilo se ponavlja: ne.
Vl.4.1) Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke: Državna revizijska komisija, Slovenska 54, p.p. 704, 1001 Ljubljana, Slovenija, e-pošta: dkom@gov.si, tel. 01/234-28-00,
faks 01/234-28-40, internetni naslov: www.gov.si/dkom/.
Vl.4.2) Vlaganje pritožb: v skladu z Zakonom o reviziji javnega naročanja.
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VI.5) Datum odpošiljanja tega obvestila:
5. 4. 2007.
Občina Ormož
Št6. 322-1/2007
Ob-10619/07
Občina Litija objavlja na podlagi Pravilnika
o sofinanciranju množičnih javnih prireditev s
področja turizma in medijske promocije lokalne turistične prepoznavnosti Občine Litija (Ur.
l. RS, št. 108/03)
javni razpis
za sofinanciranje množičnih javnih
prireditev s področja turizma in
medijske promocije lokalne turistične
prepoznavnosti Občine Litija v letu 2007
Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih dveh
množičnih javnih prireditev: Pustni karneval in
Koncert godalnega orkestra.
Na javni razpis za prireditev Pustni karneval se lahko javijo turistična društva, ki so
v letu 2007 organizirala in izvedla prireditev
oziroma organizatorji za izvedbo koncerta godalnega orkestra.
Osnovni pogoji za sodelovanje na javnem
razpisu:
Na javni razpis se lahko za prireditev Pustni karneval prijavijo turistična društva, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano ustrezno dejavnost s področja turizma
ali organizacije javnih prireditev,
– da imajo sedež na območju Občine Litija,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in oganizacijske
pogoje za uresničitev prireditve, za katere
kandidirajo na javnem razpisu,
– da imajo zagotovljen sorazmerni delež
lastnih ali drugih neproračunskih sredstev za
izvedbo prireditve.
Na javni razpis za izvedbo koncerta godalnega orkestra se lahko prijavijo organizatorji,
ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo v okviru svoje dejavnosti registrirano ustrezno dejavnost s področja organizacije javnih prireditev,
– izvedejo prireditev v Litiji,
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in oganizacijske
pogoje za uresničitev prireditve, za katere
kandidirajo na javnem razpisu,
– da imajo zagotovljen sorazmerni delež
lastnih ali drugih neproračunskih sredstev za
izvedbo prireditve.
Najpomembnejša merila, na podlagi katerih se bo določil izbor predlagateljev prireditev:
– finančna konstrukcija prireditve in delež lastnih sredstev ali drugih neproračunskih
sredstev predlagatelja;
– predvideno število vseh obiskovalcev prireditve in število vseh obiskovalcev na pretekli
taki prireditvi, ki jo je izvedel predlagatelj v
minulem letu;
– časovni obseg in trajanje prireditve;
– število nastopajočih skupin, izvajalcev
oziroma udeležencev pri izvedbi programa
na prireditvi;
– pomen prireditve za nadaljnji razvoj kraja, lokalne skupnosti ali dejavnosti v smislu
večje turistične prepoznavnosti in promocije;
– tradicionalnost prireditve;
– reference predlagatelja za kakovostno
izvedbo enake ali podobne prireditve v občini
v preteklih letih.
Izbrani bodo tisti predlagatelji prireditve, ki
bodo v postopku izbire višje ocenjeni oziroma
vrednoteni.
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Okvirna višina sredstev, ki bodo na razpolago v proračunu Občine Litija za predmetni
javni razpis za leto 2007:
Višina razpoložljivih sredstev v letu 2007,
namenjenih za predmetni javni razpis za obe
prireditvi je 5.900 EUR.
Obdobje za porabo dodeljenih sredstev
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena
v proračunskem letu 2007, upravičencem pa
se izplačajo po izvedbi prireditve na podlagi
predloženih računov za materialne stroške izvedbe prireditve.
Rok, do katerega morajo biti predložene
vloge za dodelitev sredstev za sofinanciranje
prireditve: Vloge morajo biti predložene v roku
15 dni od objave v Uradnem listu RS. Prijave
na javni razpis morajo biti oddane priporočeno
na pošto z oznako »Ne odpiraj – javni razpis
za izbor sofinanciranja prireditve Pustni karneval oziroma prireditve Koncert godalnega
orkestra« in sicer po pošti, na naslov: Občina
Litija, Jerebova 14, 1270 Litija ali osebno v
tajništvu Občine Litija (soba 44).
Odpiranje vlog in rok, v katerem bodo potencialni prijavitelji obveščeni o izidu javnega
razpisa
Vloge prispele na javni razpis se bodo odpirale in obravnavale po vrstnem redu njihovega dospetja na zgoraj navedeni naslov.
Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa in
o višini sredstev sofinanciranja obveščeni po
pošti v 15 dneh po izteku roka za sprejemanje vlog.
Dodatne informacije: Občina Litija,
soba 43, kontaktna oseba Joži Cirar, tel.
01/896‑34-20.
Občina Litija
Št. 551-002/2007
Ob-10647/07
Občina Šmartno pri Litiji podlagi Zakona
o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99,
124/00, 79/01, 30/02 in 56/02), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št.
100/05 UPB-1), Odloka o proračunu Občine
Šmartno pri Litiji za leto 2007 (Uradni list RS,
št. 23/07) in Pravilnika o sofinanciranju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št.
31/05) objavlja
javni razpis
za sofinanciranje socialnih, zdravstvenih
in humanitarnih dejavnosti v Občini
Šmartno pri Litiji v letu 2007
1. Naziv in sedež naročnika: Občina Šmartno pri Litiji Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri
Litiji.
2. Predmet razpisa
Predmet razpisa je sofinanciranje letnih
programov in projektov na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti
v Občini Šmartno pri Litiji oziroma za občane
Občine Šmartno pri Litiji.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostore in opremo za izvajanje teh dejavnosti.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati predlagatelji
Na razpisu lahko sodelujejo nevladne in
neprofitne organizacije, društva ter združenja,
ki izpolnjujejo naslednje osnovne pogoje:
– so registrirani in delujejo na področju socialnih, zdravstvenih in humanitarnih dejavnosti;
– imajo urejeno evidenco članstva;
– imajo v svojem članstvu tudi občane Občine Šmartno pri Litiji;
– imajo zagotovljene osnovne pogoje za
izvedbo načrtovanih programov.

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
Šmartno pri Litiji in v koliki meri je program
oziroma projekt namenjen njim.
Ostali pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
4. Osnovna merila za izbor:
– ocena kvalitete in realnosti programa,
jasno opredeljeni cilji in uporabniki ter metode dela,
– sodelovanje z rizičnimi skupinami prebivalstva, vključenost strokovnih delavcev in
namen izvedbe programa,
– realnost izvedbe programa in finančna
konstrukcija v primerjavi z učinkovitostjo in
oziroma udeležbo,
– reference – program se izvaja že dalj
časa oziroma se program izvaja na območju
občine že daljše časovno obdobje.
Ostala merila so navedena in podrobneje
razčlenjena v razpisni dokumentaciji.
5. Okvirna višina sredstev
Okvirna višina razpisanih sredstev znaša
8.346 EUR kot določa Odlok o proračunu občine Šmartno pri Litiji za leto 2007, v skladu
s prijavami in merili pa se bodo razdelila na
naslednja področja:
a) humanitarni programi,
b) zdravstveni programi,
c) socialni programi.
6. Obdobje za porabo dodeljenih sredstev:
dodeljena sredstva na podlagi tega razpisa
morajo biti porabljena v letu 2007 za programe/projekte za katere so bila dodeljena.
7. Rok za oddajo predlogov in način oddajanja
Predlagatelji morajo svoje predloge oddati
najpozneje do 11. 5. 2007 (datum poštnega
žiga) na naslov: Občina Šmartno pri Litiji, Tomazinova 2, 1275 Šmartno pri Litiji, ali osebno
v tajništvu občine do 11. 5. 2007 do 12. ure.
Predlogi morajo biti poslani v zaprtih ovojnicah z oznako »Ne odpiraj – sofinanciranje
humanitarnih programov 2007«. Na hrbtni
strani ovojnice mora biti naveden naziv in poštni naslov predlagatelja.
Komisija ne bo obravnavala predlogov, ki
bodo:
– oddani po določenem roku za oddajo
predlogov,
– neustrezno naslovljeni in
– nepopolni glede izpolnjenih obrazcev
oziroma zahtevanih prilog tudi po izteku roka
za dopolnitev predloga, ki bo določen v pisnem obvestilu o dopolnitvi.
8. Odpiranje prispelih predlogov
Odpiranje prispelih predlogov oziroma prijav na razpis ne bo javno.
Po pregledu prijav bo komisija predlagatelje z nepopolnimi predlogi pozvala k dopolnitvi predlogov. Kolikor v roku 8 dni po
prejemu poziva pozvani predlagatelji tega ne
bodo storili, bo predlog izločen kot nepopolna
prijava.
9. Izid razpisa: predlagatelji bodo o izidu
razpisa obveščeni v roku 30 dni po odpiranju
predlogov. Z izbranimi predlagatelji programa
bodo sklenjene pogodbe.
10. Dodatne informacije in razpisna dokumentacija: razpisno dokumentacijo lahko
zainteresirani ponudniki dvignejo na Občini
Šmartno pri Litiji (soba 5) ali na spletnih straneh www.smartno-litija.si, dodatne informacije
v zvezi z razpisom pa dobijo na Občini Šmartno pri Litiji, soba 5, tel. 01/89-62-770, e-mail:
karmen.sadar@smartno-litija.si.
Občina Šmartno pri Litiji
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Javne dražbe
Št. 478-55/2007
Ob-10644/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Naziv in sedež organizatorja javnih
dražb:
Republika Slovenija, Ministrstvo za
obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana.
Postopek javnih dražb vodi Komisija
Ministrstva za obrambo RS za vodenje in
nadzor postopka razpolaganja s stvarnim
premoženjem – nepremičnin (pristojna komisija).
II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega nepremičnega premoženja.
III. Predmet prodaje:
A) Objekti in zemljišča
1. Poslovni prostor v Postojni, Notranjska
ulica 1, (prazno), v izmeri 268 m2, parc. št.
2419/5 in 3060, k.o. Postojna, ZKV 1900.
a) Izklicna cena: 78.000 EUR.
2. Nekdanje vojaško skladišče Ravberkomanda v Postojni, (prazno) parc. št.
2161/2 v izmeri 10.605 m2 (poslovna stavba, dvorišče, zelenica), k.o. Postojna, ZKV
2609.
a) Izklicna cena: 130.000 EUR.
3. Nekdanja stražnica Holmec, Dolga
Brda 28, (prazno), poslovno stanovanjski
objekt skupaj z zemljiščem v skupni izmeri
3929 m2; parc. št. 74/11, 76/7, 76/6, 76/5,
k.o. Dolga Brda, ZKV 69.
a) Izklicna cena: 410.000 EUR.
4. Nekdanja stražnica Bistriški Jarek,
Jernej nad Muto 8, (prazno), Občina Muta, ki
zajema nepremičnine, parc. št. 741, pašnik
v izmeri 1169 m2, parc. št 83.S, stavbišče v
izmeri 1518 m2 in 282 m2, ZKV 78, k.o. Branik, (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 30.000 EUR.
5. Zemljišče v Občini Muta, parc. št.
381/1, pašnik v izmeri 2.458 m2, parc. št.
381/5, pašnik v izmeri 1.697 m2, parc. št.
381/8 cesta v izmeri 420 m2, k.o. Mlake, ZKV
31, (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 14.000 EUR.
6. Nekdanja stražnica Brezni vrh, Brezni
vrh 15, (zasedeno), Občina Radlje ob Dravi,
parc. št. 81/4, pašnik v izmeri 1235 m2, k.o.
Brezni vrh, ZKV 108.
a) Izklicna cena: 35.000 EUR.
7. Zemljišče v obrtni coni Majer, v
Črnomlju, parc. št. 1256/32 dvorišče v izmeri
381 m2 in parc. št. 1256/33 dvorišče v izmeri
204 m2, k.o. Loka, ZKV 356, (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 9.000 EUR.
8. Zemljišče, v obrtni coni v Črnomlju,
parc. št. 1256/39 dvorišče v izmeri 515 m2,
k.o. Loka, ZKV 356, (Odlok o predkupni
pravici Občine).
a) Izklicna cena: 11.000 EUR.
9. Poslovni objekt v obrtni coni Majer, Majer 12 v Črnomlju, (zasedeno), ki se sestoji iz
gostinskega lokala s pomožnimi prostori in
skladišča, skupne neto površine 386,97 m2,
ki stoji na zemljišču parc. štev. 1256/42 v

k.o. Loka, skupne površine 1.047 m2, ZKV
356. (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 80.000 EUR.
10. Nekdanje vojaško skladišče Talčji vrh
pri Črnomlju, (prazno), več parcel v izmeri
130.989 m2, zajete v ZKV 1368 k.o. Talčji
vrh. (Odlok o predkupni pravici Občine).
a) Izklicna cena: 820.000 EUR.
11. Stavbno zemljišče v Slovenski vasi,
(prazno), Občina Brežice, parc. št. 2108/1,
poslovna stavba v izmeri 669 m2, parc. št.
2108/2, poslovna stavba v izmeri 670 m2,
parc. štev. 2109/1, dvorišče v izmeri 918 m2,
parc. št. 2109/2, dvorišče v izmeri 628 m2,
vse v k.o. Nova vas, ZKV 1044.
a) Izklicna cena: 75.000 EUR.
12. Stavbno zemljišče v Slovenski vasi,
(prazno), Občina Brežice, parc. št. 2082,
dvorišče v izmeri 1940 m2, parc. št. 2083,
poslovna stavba v izmeri 1338 m2, vse v k.o.
Nova vas, ZKV 1044.
a) Izklicna cena: 80.000 EUR.
13. Stavbno zemljišče v Slovenski vasi,
(zasedeno), Občina Brežice, parc. št. 2051,
dvorišče v izmeri 5805 m2, parc. št. 2052 m2,
poslovna stavba v izmeri 414 m2, parc. št.
2053, dvorišče v izmeri 553 m2, vse v k.o.
Nova vas, ZKV 1044.
a) Izklicna cena: 422.000 EUR.
14. Stavbno zemljišče v Slovenski vasi,
Občina Brežice, parc. štev. 2035, dvorišče
v izmeri 847 m2, parc. št. 2036, dvorišče
v izmeri 2 h 35 ar 53 m2, parc. št. 2038,
dvorišče v izmeri 1.388 m2, vse v k.o. Nova
vas, ZKV 1044.
a) Izklicna cena: 284.000 EUR.
15. Nezazidano stavbno zemljišče parc.
št. 1676/2, travnik v izmeri 8.597 m2, k.o.
Vrhnika, ZKV 2466.
a) Izklicna cena: 450.000 EUR.
16. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti
(prazno) v izmeri 280,24 m2, objekta parc.
št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje.
a) Izklicna cena: 126.000 EUR.
17. Poslovni prostori v objektu B, Ul.
heroja Šaranoviča 27-29, Maribor, št. 6, 7
in 8 v I. nad. (prazno) v izmeri 66,09 m2,
objekta parc. št. 422/10, 422/21 in 422/20,
k.o. Melje.
a) Izklicna cena: 26.000 EUR.
18. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča, Maribor, št. 9 v mansardi objekta (prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta
parc. št. 422/12, 422/25, k.o. Melje.
a) Izklicna cena: 131.000 EUR.
B) Stanovanja
1. Štiri in več sobno stanovanje, Štihova
ulica 23 št. 18 v I. in II. mansardi (prazno)
s shrambo v kleti v skupni izmeri 150,61 m2
in parkirno mesto št. 73, Ljubljana, parc. št.
1796/3, k.o. Bežigrad, ZKV 3894.
a) Izklicna cena: 310.000 EUR.
b) Ogled stanovanja: 24. 4. 2007 od
13.30 do 14.30,
– 25. 4. 2007 od 11. do 12. ure.
2 Trisobno stanovanje, Bevkova ulica 1
(prazno), št. 2/PR s kletjo v skupni izmeri
73,32 m2, Dobrovo (Občina Brda), parc. št.
1975/2, k.o. Biljana, ZKV 159.
a) Izklicna cena: 42.000 EUR.

b) Ogled stanovanja: 24. 4. 2007 od
13.30 do 14.30,
– 25. 4. 2007 od 11. do 12. ure.
1. Interesenti za nakup stanovanj si lahko
le-ta ogledajo ob določenih terminih, ki so
navedeni ob stanovanjih, v zvezi z ogledi
stražnic in zemljišč, pa smo dosegljivi na
tel. 01/471-21-46 oziroma 031/244-147 ali
01/471-28-39 od 16. 4. 2007 do 4. 5. 2007
med 8. in 12. uro.
2. Za vse dodatne informacije v zvezi s
prodajo nepremičnin smo dosegljivi od 16. 4.
2007 do 4. 5. 2007 na tel. 01/471-22-13
med 12. in 15. uro, kontaktna oseba: Jasna
Jelen.
V. Pogoji in pravila javnih dražb
1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno. Stanovanja so etažno
in zemljiškoknjižno neurejena. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške notarskih storitev plača kupec.
2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene:
Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno:
– od 1.000 EUR do 15.000 EUR za
500 EUR,
– od 15.000 EUR do 50.000 EUR za
1000 EUR,
– od 50.000 EUR do 150.000 EUR za
2.000 EUR,
– od 150.000 EUR naprej za 4.000
EUR.
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba
se sklene z najugodnejšim dražiteljem v
roku 30 dni po zaključku javne dražbe. Če
dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem
roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja,
prodajalec zadrži njegovo kavcijo.
5. Višina kavcije: pred dražbo morajo
dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva
za obrambo RS: 01100-6370191114 sklic
18 19119-7141998-36000000. Dražiteljem,
ki na javni dražbi ne bodo uspeli se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od
zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun.
6. Način in rok plačila kupnine:
najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v 8 dneh od dneva, ko od prodajalca prejme prodajno pogodbo, podpisano s
strani obeh pogodbenih strank. Kupnina se
vplača na transakcijski račun Ministrstva za
obrambo RS: 01100-6370191114 sklic 18
19119-7141998-36000000. Plačilo celotne
kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija
se všteje v kupnino.
7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure
na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe.
Javne dražbe se bodo lahko udeležili
le tisti dražitelji, ki bodo do 7. 5. 2007 do
12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo
za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne
odpiraj, Javna dražba 8. 5. 2007« predložili
kopije naslednjih dokumentov:
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– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TRR računa za primer
vračila kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(pravna oseba, s.p.), staro največ 30 dni,
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), staro največ 30 dni,
– morebitni pooblaščenci pravnih in
fizičnih oseb morajo predložiti notarsko
overjeno pooblastilo za udeležbo na javni
dražbi,
– osebno izkaznico, (fizične osebe,
s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih
oseb).
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot
je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti
za založitev le te.
8. Predložiti je potrebno tudi: davčno
številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO
oziroma matično številko in telefonsko
številko.
9. Izbira najugodnejšega dražitelja:
Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi
na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme
dražitelj obveznost pristopiti k dražbi.
a) če je dražitelj samo eden, je
nepremičnina prodana za izklicno ceno;
b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi
najvišjo ceno;
c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene.
9. Ustavitev postopka: pristojna komisija lahko s soglasjem ministra za obrambo,
postopek prodaje ustavi vse do sklenitve
prodajne pogodbe.
10. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin, Ur. l. RS, št.
12/03 in 77/03. Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo
posneta na filmski trak.
VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 8. 5. 2007 ob 11. uri v
prostorih Ministrstva za obrambo na naslovu
Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10618/07
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15,
1000 Ljubljana na podlagi Statuta družbe
Telekom Slovenije, d.d. z dne 31. 7. 2006 in
Navodila o trajni izločitvi iz uporabe, odpisu
in odtujitvi opredmetenih osnovnih sredstev
z dne 19. 2. 2007, objavlja
javno dražbo
za prodajo nepremičnin
I. Predmet prodaje so naslednje nepremičnine:
1. Poslovni prostori Celje, Cankarjeva
8, 3000 Celje, parc. št. 2236 in 2235, k.o.
Celje, v izmeri 161,5 m2, v 1. nadstropju poslovno-stanovanjske stavbe in predstavljajo
15/100 celote, za izklicno ceno 104.323,15
EUR.
Del prostorov v izmeri 34,06 m2 je oddano v najem dvema različnima najemnikoma.
Posebni pogoj: nepremičnina se prodaja
kot celota.
Kupec predmetne nepremičnine bo na
svoje stroške uredil odjemna mesta za električno energijo, ogrevanje, odjem vode ter
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prevzel vse obveznosti in pravice, ki izhajajo
iz najemnih pogodb najemnikov poslovnih
prostorov.
2. Poslovni prostori Velenje, Kidričeva
2a, 3320 Velenje, parc. št. 2455/11, 2455/13
in 2455/4, k.o. Velenje, v izmeri 341,06 m2,
v 2. nadstropju poslovne stavbe in predstavljajo delež do 19/100 od celote, za izklicno
ceno 269.153,73 EUR.
Del prostorov v izmeri 129 m2 je oddano
v najem dvema različnima najemnikoma.
Posebni pogoj: nepremičnina se prodaja
kot celota.
Kupec predmetne nepremičnine bo na
svoje stroške uredil odjemna mesta za električno energijo, ogrevanje, odjem vode ter
prevzel vse obveznosti in pravice, ki izhajajo
iz najemnih pogodb najemnikov poslovnih
prostorov.
3. Stanovanjski prostori v objektu Rupa
2, 5230 Bovec, parc. št. 921 in 920, vl. št.
1371, k.o. Bovec, v izmeri 226,75 m2, manjši del v pritličju, nadstropju in mansardi in
predstavlja delež do 84/100 celote, za izklicno ceno 48.823,23 EUR.
Posebni pogoj: kupec predmetne nepremičnine bo na svoje stroške uredil odjemna
mesta za električno energijo, ogrevanje, odjem vode.
II. Pravila javne dražbe:
– javna dražba se bo vršila v multimedijski konferenčni dvorani v pritličju stavbe
Telekoma Slovenije d.d., Cigaletova 15, Ljubljana, dne 8. 5. 2007 ob 11. uri;
– nepremičnine se prodajajo posamezno
in po načelu »videno – kupljeno«;
– na dražbi lahko sodelujejo pravne in
fizične osebe. Pravne osebe morajo preložiti
potrdilo o registraciji in pooblastilo za dražitelja, ki se nanaša na predmet javne dražbe
in številko ID za DDV. Fizične osebe morajo
predložiti osebni dokument iz katerega sta
razvidni davčna številka ter EMŠO;
– v primeru, da dražitelj nastopa s pooblaščencem je ta dolžan predložiti: osebni
oziroma drugi identifikacijski dokument in
pisno notarsko overjeno pooblastilo;
– javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku, vodi jo voditeljica dražbe. Znesek vsakega višanja na dražbi je
najmanj 500 EUR;
– dražitelj mora najkasneje do 26. 4.
2007 vplačati varščino v višini 10% izklicne
cene nepremičnine, ki jo namerava dražiti
in pripisom: »plačilo varščine za nakup nepremičnine...« na TRR Telekoma Slovenije
d.d. št. SI56 0310 0100 6235 420, sklic: 00
98, pri SKB banki d.d., Ajdovščina 4, 1513
Ljubljana, in pred pričetkom dražbe komisiji
vročiti potrdilo o plačilu varščine ter predložiti popolne podatke o številki tekočega
računa (naziv banke in št. računa) za vračilo
varščine;
– javna dražba bo uspešna tudi, če se
je udeleži 1 dražitelj, ki ponudi najmanj izklicno ceno. Javna dražba je končana, ko
voditeljica dražbe 3x ponovi/izkliče najvišjo
ponujeno ceno;
– izlicitirana vrednost nepremičnine ne
more biti nižja od izklicne vrednosti; dražitelj
ponujene cene ne sme preklicati (domneva
trdnosti ponudbe je kogentna);
– kupec plača poleg izlicitirane vrednosti
nepremičnine še predpisani davek na promet nepremičnin oziroma davek na dodano
vrednost;
– dražba za posamezno nepremičnino je
končana, ko voditeljica dražbe trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo;

– na dražbi uspe dražitelj, ki za nepremičnino ponudi višjo ceno;
– če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno;
– če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo
najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če
eden ne zviša cene;
– če se dražitelj ne udeleži javne dražbe,
se šteje, da draži z izklicno ceno nepremičnino po navedenih pogojih;
– ugovori na potek dražbe se lahko dajo
so sestave dražbenega zapisnika, rešuje pa
jih vodja dražbe;
– uspelemu dražitelju se vplačana varščina všteje v kupnino. Dražiteljem, ki na
dražbi niso uspeli pa se varščina brez obresti vrne v 8 dneh od dneva dražbe;
– v primeru, da uspeli dražitelj ne pristopi k podpisu pogodbe oziroma ne poravna
dolžnega zneska po pogodbi, se v roku 8
dni po ugotovitvi prej navedenih razlogov, k
podpisu pozove dražitelja, ki je ponudil naslednjo najvišjo ceno, in sicer za ceno, ki jo
je ponudil, zanj pa veljajo enaki pogoji, kot
za prvega dražitelja.
III. Sklenitev pogodbe
Uspeli dražitelj mora skleniti kupoprodajno pogodbo v 30 dneh po zaključku dražbe.
Kupnino mora kupec poravnati v celoti v
roku 30 dni od datuma izstavitve računa, po
sklenitvi pogodbe. Če kupec po svoji krivdi
ne izpolni obveznosti, se šteje, da je odstopil
od nakupa. V takšnem primeru prodajalec
zadrži varščino.
Za dodatne informacije in dogovore za
ogled nepremičnin so možni ob delavnikih
od 8. ure do 12. ure:
– za nepremičnini pod zap. št. 1 in 2 na
tel. 03/428-35-65 – Nada Lešnik,
– za nepremičnino pod zap. št. 3 na tel.
05/333-56-12 – Boris Luin.
Telekom Slovenije d.d.
Št. 52/07
Ob-10290/07
Občina Ilirska Bistrica na podlagi 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03),
16. člena Statuta Občine Ilirska Bistrica (Ur.
objave PN, št. 18/95, 18/97, 30/98 ter Ur. l.
RS, št. 31/99) in sklepa Občinskega sveta
Občine Ilirska Bistrica št. 3528-40/2006 z
dne 22. 3. 2007 razpisuje
javno dražbo
Naročnik: Občina Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 014, 6250 Ilirska Bistrica.
I. Predmet javne dražbe: prodaja poslovne stavbe in dvorišča v Gubčevi ulici 12 v
Ilirski Bistrici (bivši kompleks AMD) parc.
št. 3267 k.o. Trnovo. Poslovna stavba meri
459 m2, dvorišče ima površino 757 m2.
Izklicna cena znaša 95.977,30 €
(23,000.000 SIT).
II. Pogoji in pravila javne dražbe:
1. Nepremičnina se odproda v celoti po sistemu videno-kupljeno. Predpisane
davčne dajatve na promet nepremičnine in
stroške prepisa (stroške notarja, takse ipd.)
plača kupec.
2. Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno
za 834,59 € (200.000 SIT).
3. Javna dražba se bo opravila ustno v
slovenskem jeziku.
4. Uspeli ponudnik bo tisti, ki bo ponudil
najvišjo ceno, ki ne more biti nižja od izklicne cene.
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5. Rok sklenitve pogodbe: pogodba mora
biti sklenjena v roku 30 delovnih dni po opravljeni javni dražbi. V primeru, da je krivda
za ne podpis pogodbe na strani dražitelja,
prodajalec zadrži vplačano kavcijo.
6. Način in rok plačila: najugodnejši dražitelj je dolžan plačati kupnino v roku 8 dni od
podpisa pogodbe na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica, št. 01238-0100016470
pri Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-40/2006, sicer je pogodba razdrta po samem zakonu. Položena
kavcija se všteje v kupnino.
7. Prehod lastništva: lastništvo preide na
kupca po plačilu celotne kupnine in vseh
stroškov vključno s stroški cenitve. Posest
preide na kupca.
8. Višina kavcije: pred dražitvijo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% od
izklicne cene na transakcijski račun Občine Ilirska Bistrica št. 01238-0100016470 pri
Upravi za javne prihodke, Urad Postojna,
sklic na številko 3528-40/2006. Po opravljeni javni dražbi se dražiteljem, ki na javni
dražbi ne uspejo, kavcija vrne v roku 15 dni
brez obresti.
9. Ogled nepremičnine: ogled je možen po predhodnem dogovoru na tel. št.
05/71-41-361 int. 124.
10. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji
Dražitelji se morajo najpozneje 1 uro
pred pričetkom javne dražbe osebno zglasiti na kraju javne dražbe ter predložiti kopije naslednjih dokumentov in originale na
vpogled ob prijavi:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
celotno številko TR računa za primer vračila
kavcije,
– potrdilo o plačanih davkih in prispevkih
(tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne
institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega
potrdila ne more pridobiti, pa lastno izjavo
overjeno pri notarju, s katero pod kazensko
in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima
plačane davke in prispevke), ki ne sme biti
starejše od 30 dni,
– izpisek iz registra pravnih oseb (pravne
osebe) oziroma priglasitveni list iz DURS, ki
ne sme biti starejše od 30 dni,
– potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih
ponudnik ni imel blokade TRR (velja za
pravne osebe in s.p.), tuja pravna oseba
mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije
v njegovi državi enakovredne institucijam,
od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne
more pridobiti pa lastno izjavo overjeno pri
notarju, s katero pod kazensko in materialno
odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih
mesecih ni imel blokade TRR),
– dokazilo, da ima dražitelj pravico pridobiti nepremičnine v RS (dokazilo o državljanstvu, registracija ipd.),
– pooblastilo, če pravno ali fizično osebo
za udeležbo na dražbi zastopa pooblaščenec,
– osebno izkaznico ali potrdilo o državljanstvu,
– davčno, matično in telefonsko številko.
Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni
pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na
javni dražbi.
11. Pravila javne dražbe: javna dražba
se izvaja v skladu z Uredbo o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS,

št. 12/03). Izvedbo javne dražbe nadzoruje
pristojna komisija.
III. Datum, čas in kraj izvedbe javne
dražbe
Javna dražba bo potekala v sredo 9. 5.
2007 ob 13. uri v sejni sobi Občine Ilirska
Bistrica, Bazoviška 14, Ilirska Bistrica, I.
nadstropje, desno.
Za vse dodatne informacije v zvezi s prodajo nepremičnine lahko pokličete na Občino Il. Bistrica, tel. št. 71-41-361, int. 108
oziroma 124, v času uradnih ur.
Občina Ilirska Bistrica
Št. 478-0050/2007-43/05
Ob-10554/07
Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
4000 Kranj, objavlja na podlagi Pravilnika o
oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine
Kranj v najem (Uradni list RS, št. 31/03)
javno dražbo
za oddajo profitnega stanovanja Mestne
občine Kranj v najem
I. Predmet oddaje je naslednje stanovanje:
1. Enosobno stanovanje v pritličju objekta na naslovu Ulica Franca Rozmana Staneta 9, v Kranju, v izmeri 34,90 m2, točkovano
z 214 točkami, za izhodiščno mesečno najemnino 86,28 EUR.
II. Stanovanje opredeljeno v I. točki javne
dražbe bo oddano v najem na javni dražbi,
ki bo v ponedeljek, dne 23. 4. 2007, ob 9.
uri v sobi št. 14, na naslovu Mestna občina
Kranj, Slovenski trg 1, Kranj.
Zoper uporabnika v stanovanju, opredeljenem v I. točki javne dražbe je v teku
izvršilni postopek na izpraznitev in izročitev
nepremičnine; sklep o izvršbi na izpraznitev
in izročitev nepremičnine je pravnomočen.
III. Pogoji za sodelovanje na javni dražbi:
Na javni dražbi lahko sodelujejo fizične
osebe:
– ki so polnoletni državljani Republike
Slovenije,
– ki imajo stalno prebivališče na območju
Mestne občine Kranj,
– katerih ožji družinski člani, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja so državljani Republike Slovenije ali
tujci, če imajo dovoljenje za stalno bivanje
v skladu z Zakonom o tujcih (Uradni list RS,
št. 61/99, 9/01, 87/02, 96/02),
– ki imajo poravnane vse zapadle obveznosti do Mestne občine Kranj,
– ki predložijo potrdilo o vplačani varščini.
IV. Na podlagi sklepa župana iz 4. člena Pravilnika o oddajanju profitnih stanovanj Mestne občine Kranj v najem št.
478-0050/2007-43/05, z dne 3. 4. 2007 so
kot ciljna skupina določene družine, kjer ima
prosilec oziroma udeleženec javne dražbe
prijavljeno stalno prebivališče na območju
Mestne občine Kranj, najmanj petnajst let
pred objavo javne dražbe, in imajo prednost
pri dodelitvi profitnega stanovanja v najem,
v kolikor je udeležencev javne dražbe več,
kot je razpoložljivih stanovanj.
V. Izhodiščna najemnina se ugotavlja na
podlagi Odloka o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih (Uradni list RS, št. 23/00, 96/01 in 29/03), oziroma v skladu z drugimi veljavnimi predpisi ter
znaša 110 odstotkov neprofitne najemnine
za določeno stanovanje.
Najemnina se bo usklajevala z rastjo življenjskih stroškov v Republiki Sloveniji (in-
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flacije) in ne vključuje stroškov za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
in obratovalnih ali individualnih stroškov, ki
jih bo s svojim delovanjem povzročil najemnik.
Najemnino bodo najemniki plačevali v
rokih dospetja določenih s strani upravljavca
stanovanj v lasti Mestne občine Kranj.
VI. Pred javno dražbo mora vsak dražitelj plačati varščino v višini 3 izhodiščnih
mesečnih najemnin.
Varščino je potrebno nakazati na podračun enotnega zakladniškega računa št.
01252-0100006472, sklic na številko odobritve 18 75515-2010046-43060005 Mestne
občine Kranj, z navedbo »Plačilo varščine
za javno dražbo za oddajo profitnega stanovanja Mestne občine Kranj v najem«. Pred
začetkom javne dražbe se mora dražitelj
izkazati s potrjenim potrdilom o plačilu varščine.
Plačana varščina se bo najemniku vračunala v najemnino in sicer tako, da bo
ob prekinitvi najemne pogodbe oproščen
plačila najemnine za dodeljeno stanovanje
za zadnje 3 mesece, v primeru da ima poravnane vse obveznosti do Mestne občine
Kranj. V primeru, da najemnik nima poravnanih vseh obveznosti do Mestne občine
Kranj, varščina zapade na račun le-teh. V
primeru, da je plačana varščina manjša, kot
znaša trimesečna najemnina, bo izbrani dražitelj nakazal razliko v roku 3 mesecev od
podpisa pogodbe. V primeru, da je plačana
varščina večja, kot znaša trimesečna najemnina, bo Mestna občina Kranj nakazala
izbranemu dražitelju razliko v roku 15 dni po
podpisu pogodbe.
Drugim dražiteljem, ki na dražbi ne bodo
uspeli, bo varščina brezobrestno vrnjena v
10 dneh po končani javni dražbi.
VII. Pogodba o oddaji stanovanja mora
biti sklenjena najpozneje v roku 30 dni po
zaključku javne dražbe. V primeru, da se
ponudnik, ki je na dražbi uspel, v 8 dneh od
poziva Mestne občine Kranj k podpisu pogodbe ne odzove, se šteje, da je od pogodbe odstopil, zaradi česar mu zapade varščina v korist Mestne občine Kranj. Najemna
pogodba bo sklenjena za nedoločen čas.
VIII. Pravila javne dražbe:
1. dražbo lahko vodi predsednik komisije
ob navzočnosti članov komisije,
2. draži lahko tisti, ki je vplačal varščino
za stanovanje,
3. udeleženec lahko draži toliko časa,
dokler izklicana najemnina ne presega 1/3
povprečnega rednega mesečnega prihodka
za obdobje januar 2007 do vključno marec
2007, pri čemer se seštevajo prihodki udeleženca in ožjih družinskih članov, ki skupaj
z udeležencem prosijo za dodelitev stanovanja,
4. dražitelji lahko dvigajo ceno za večkratnik zneska 5 EUR,
5. dražitelj je vezan na svojo ponudbo,
dokler ni podana višja ponudba,
6. na dražbi uspe dražitelj, ki ponudi najvišjo ceno,
7. dražba je končana, ko voditelj dražbe
trikrat neuspešno ponovi isto najvišjo ponudbo,
8. ugovore proti dražbenemu postopku je
mogoče podati dokler ni zaključen zapisnik
o poteku dražbe,
9. morebitne ugovore reši takoj voditelj
dražbe.
IX. Udeleženci javne dražbe morajo najkasneje do petka, 20. 4. 2007 do 12. ure, na

Stran

2698 /

Št.

33 / 13. 4. 2007

Oddelek za gospodarske in premoženjske
zadeve Mestne občine Kranj, Slovenski trg
1, 4000 Kranj, soba št. 156, predložiti:
– potrdilo o državljanstvu za udeleženca
javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– potrdilo o stalnem prebivališču za udeležence javne dražbe in ožje družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev
stanovanja,
– davčno številko in številko računa udeleženca javne dražbe z navedbo imena in
naslova banke ali druge finančne ustanove,
– navedbo EMŠO za udeleženca in ožje
družinske člane, ki skupaj z njim prosijo za
dodelitev stanovanja,
– dovoljenje za stalno bivanje v skladu z
Zakonom o tujcih za ožje družinske člane,
ki niso državljani Republike Slovenije, in ki
skupaj z udeležencem javne dražbe prosijo
za dodelitev stanovanja,
– potrdilo, da ima udeleženec poravnane
vse zapadle obveznosti do Mestne občine
Kranj, za katerega je potrebno zaprositi na
Oddelku za finance Mestne občine Kranj,
najkasneje do torka, dne 17. 4. 2007,
– dokazilo o rednem mesečnem prihodku za obdobje januar 2007 do vključno marec 2007, za udeleženca in ožje družinske
člane, ki skupaj z udeležencem prosijo za
dodelitev stanovanja,
– potrdilo o vplačani varščini,
– seznam ožjih družinskih članov, ki skupaj z njim prosijo za dodelitev stanovanja,
– seznam dokumentov oziroma potrdil iz
te točke razpisa.
X. Postopek oddaje profitnega stanovanja v najem se lahko ustavi vse do sklenitve
pravnega posla, pri čemer se dražiteljem povrnejo stroški, in sicer v višini izkazanih stroškov za prevzem razpisne dokumentacije.
XI. Mestna občina Kranj si pridržuje pravico odkloniti sklenitev pogodbe, v kolikor
izbrani dražitelj ne izpolnjuje pogoja iz točkeVIII/3.
XII. Ogled stanovanja je možen na podlagi predhodnega dogovora, vendar najkasneje do srede, dne 18. 4. 2007 do 12. ure.
XIII. Podrobnejše informacije so interesentom javne dražbe na voljo na Oddelku
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za gospodarske in premoženjske zadeve
Mestne občine Kranj.
Mestna občina Kranj
Št. 478.01-14/2007
Ob-10178/07
Krajevna skupnost Kostanjevica na Krasu, Kostanjevica 75/a, 5296 Kostanjevica
na Krasu, na podlagi 80.f člena in 1. odstavka 1. člena Zakona o javnih financah
(Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02 in
56/02), 39. in 40. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim
premoženjem države in občin (Ur. l. RS, št.
12/03), ter na podlagi sklepa sveta Krajevne
skupnosti Kostanjevica na Krasu z dne 6. 2.
2007 in sklepa Občinskega sveta Občine
Miren-Kostanjevica, št. 478.01-9/2007 z dne
27. 3. 2007 razpisuje
javno dražbo
ki bo v petek, dne 4. 5. 2007 ob 18. uri,
v prostorih Krajevne skupnosti Kostanjevica
na Krasu, Kostanjevica 75/a, 5296 Kostanjevica na Krasu.
Predmet prodaje:
– parcela št. 3286 k.o. Kostanjevica na
Krasu, poslovna stavba v izmeri 104 m2,
gospodarsko poslopje v izmeri 46 m2, funkcionalni objekt v izmeri 2 m2 in dvorišče v
izmeri 110 m2, vpisana v vložek št. 658 iste
k.o.
Pogoj prodaje je tudi zaveza kupca, da
bo kupljeno nepremičnino vsaj za 10 (deset)
let namenil izvajanju gostinske dejavnosti.
1. Izklicna cena je 35.483,10 EUR.
Najnižji znesek višanja izklicne cene je
800 EUR.
2. Davek na promet nepremičnin in drugi
stroški v zvezi s prodajo in zemljiškoknjižnimi vpisi niso vključeni v ceno in jih poravna
kupec.
3. Prodaja se izvede po načelu videno-kupljeno in kupec nima pravice uveljavljati kasnejših reklamacij.
4. Interesenti, ki želijo sodelovati na javni
dražbi, morajo pred začetkom dražbe vplačati kavcijo v višini 10% od izklicne cene na
transakcijski račun Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu št. 01275-6450826496,

odprt pri Banki Slovenije ter dokazilo o vplačilu predložiti na javni dražbi. Dražitelji, ki na
dražbi ne uspejo, dobijo povrnjeno kavcijo
brez obresti na njihov transakcijski račun,
najkasneje v osmih dneh po zaključku javne dražbe.
5. Pogodba o prodaji bo sklenjena z
najugodnejšim dražiteljem najkasneje v 30
dneh po zaključku dražbe. Če dražitelj ne
podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, ponudnik
zadrži njegovo kavcijo.
6. Vplačana kavcija se kupcu vračuna
v kupnino.
7. Kupec mora plačati kupnino najpozneje v osmih dneh po overitvi pogodbe
pri notarju na transakcijski račun Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu št.
01275-6450826496. Če kupec kupnine ne
plača v navedenem roku, se pogodba razdre, ponudnik pa zadrži njegovo kavcijo.
8. Vknjižba nepremičnine bo možna na
podlagi izdanega zemljiškoknjižnega dovolila, ki ga izda prodajalec po plačilu celotne
kupnine.
9. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji:
Dražitelji morajo na kraju javne dražbe
predložiti fotokopije naslednjih dokumentov
in originale na vpogled:
– potrdilo o plačani kavciji in priloženo
številko transakcijskega računa za primer
vračila kavcije,
– morebitni pooblaščenci fizičnih in pravnih oseb morajo predložiti overjeno pooblastilo za zastopanje na javni dražbi,
– osebni dokument (fizične osebe),
– izpisek iz sodnega registra (pravne
osebe) oziroma druge ustrezne evidence
(s.p.), star največ 30 dni,
– davčno številko oziroma ID številko za
DDV, EMŠO oziroma matično številko in
telefonsko številko.
10. Vse dodatne informacije v zvezi z nepremičnino, ki se prodaja, dobijo interesenti
pri predsedniku Krajevne skupnosti Kostanjevica na Krasu, Jožetu Spačalu na GSM:
031/456-173.
Krajevna skupnost
Kostanjevica na Krasu
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Razpisi delovnih mest
Ob-10827/07
Preklic
Občina Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas, objavlja preklic objave razpisa javnega natečaja za zasedbo
položaja delovnega mesta: direktorja občinske uprave, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 31 z dne 6. 4. 2007, pod
Ob-9650/07.
Občina Trnovska vas
Ob-10859/07
Popravek
V javnem natečaju za položajno delovno
mesto direktorja občinske uprave Občine
Krško, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
31 z dne 6. 4. 2007, se v prvem odstavku
črta »vejica« in besede »ki se opravlja v
nazivu sekretar«.
Občina Krško
Št. 110-10/2007-1/3
Ob-10175/07
Občina Kamnik objavlja javni natečaj za
uradniško delovno mesto:
občinski redar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti najmanj 4-letno srednjo strokovno izobrazbo;
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni upravni izpit in strokovni izpit iz upravnega postopka;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Če kandidat nima opravljenega strokovnega upravnega izpita in izpita iz ZUP oziroma mu nista priznana v skladu z ZJU, ju
mora v primeru izbire opraviti najkasneje v
enem letu od imenovanja v naziv.
Delovno področje: izvajanje nalog občinskega redarja. Uradnik bo opravljal delo v
nazivu »občinski redar III«.
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 strokovno upravnem izpitu in opravljenem strokovnem izpitu
iz splošnega upravnega postopka – z navedbo kdaj in na kateri ustanovi je bil opravljen (če ju kandidat ima),
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 z navedbo dosedanjih delovnih izkušenj
in navedbo o tem, katera druga znanja in veščine si je kandidat pridobil poleg formalne
izobrazbe. Posebej je zaželjeno poznavanje
predpisov iz delovnega področja.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena
pogodba o zaposlitvi za nedoločen in poln
delovni čas. Izbrani kandidat bo opravljal
delo v prostorih Občine Kamnik na naslovu:
Glavni trg 24, Kamnik, terensko delo pa na
območju občine 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 – občinski redar«
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 posreduje: Franc Hribernik (tel.
01/8318-103).
Občina Kamnik
Št. 110-73/2006-116
Ob-10176/07
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta v Izpostavi URSZR Maribor:
višji referent za zaščito in reševanje
(m/ž).
Naloge uradniškega delovnega mesta
se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih: višji referent III, višji referent II in višji
referent I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj višja strokovna izobrazba,
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– strokovni upravni izpit,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«,
– 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 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 nato,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje
se upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z delovnimi izkušnjami na področju dela
zaščite in reševanja in s poznavanjem sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni upravni izpit. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni upravni izpit, v skladu s prvim
odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od
sklenitve delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje evidenc CZ in priprava informacij in analiz na njihovi podlagi,
– izdajanje potrdil iz zahtevnih evidenc
oziroma o dejstvih, o katerih organ ne vodi
evidence, pa zakon določa izdajo potrdila
o dejstvu,
– vodenje zahtevnih upravnih postopkov
na prvi stopnji,
– sodelovanje pri izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja,
– opravljanje drugih operativnih 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:
– je državljan Republike Slovenije,
– nima dvojnega državljanstva,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za obrambo
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »zaupno« v skladu
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z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – UPB2), v kolikor kandidat ustreznega dovoljenja še nima.
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.
Natečajna komisija bo v izbirnem postopku presojala strokovno usposobljenost
na osnovi predstavitve v vlogi, dokazil, razgovora in po potrebi s preizkusom usposobljenosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji referent za zaščito in reševanje
opravljal v nazivu višji referent III z možnostjo napredovanja v naziv višji referent II in
višji referent I. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za nedoločen
čas s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Izpostave
URSZR Maribor, na lokaciji Rotovški trg 9,
v Mariboru.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji referent za zaščito in reševanje,
številka: »110-73/2006« na naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega
sekretarja, Urad za upravljanje človeških
virov, Kadrovska služba, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v 15 dneh po odločitvi o izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za obrambo (www.mors.si).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Nataša Likar, tel. 471-2995.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za obrambo
Ob-10194/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Občina Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče, objavlja javni natečaj za zasedbo
uradniškega delovnega mesta:
pripravnik – svetovalec v občinski
upravi Občine Braslovče – za usposabljanje za opravo državnega izpita iz javne uprave.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– visoka strokovna izobrazba upravne
smeri,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega ka-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
znivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– usposobljeni morajo biti za delo z računalnikom.
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 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 kandidata ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti (potrdili bo izbrani kandidat dostavil naknadno).
Izbrani kandidat bo delo opravljal kot
pripravnik za določen čas 10 mesecev, s
polnim delovnim časom. Delo bo opravljal v
prostorih Občine Braslovče, Braslovče 22,
3314 Braslovče.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za pripravnika« na naslov: Občina
Braslovče, Braslovče 22, 3314 Braslovče,
in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu RS in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo. Kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja.
Dodatne informacije lahko dobite po tel.
03/703-84-08.
Občina Braslovče
Št. 173/07
Ob-10195/07
Na podlagi določil 58. člena Zakona o
javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06, uradno prečiščeno besedilo, ZJU - UPB2, št.
62/06, 68/06, 131/06 in 11/07) objavljamo
javni natečaj za uradniško delovno mesto:
1. podsekretar za področje razvoja v
Tajništvu Občine Tržič.
Za delovno mesto je določeno, da se naloge opravljajo v nazivu: podsekretar.
Opis del in nalog:
– vodenje in organiziranje dela na področju razvojnih projektov,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih programov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih analiz,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– koordinacija, usmerjanje in nadzor izvajanja projektov,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše projekte in ključne projekte,
– dela po nalogu predstojnika.
Poleg splošnih pogojev, določenih v Zakonu o delovnih razmerjih (Ur. l. RS, št.
42/02) ter pogojev, določenih v 88. členu
Zakona o javnih uslužbencih, morajo kandidati/kandidatke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma
magisterijem ekonomske smeri,

– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– prednost pri izbiri bodo imeli kandidati/kandidatke z naslednjimi znanji: funkcionalna znanja vodenja na razvojnih projektih v javni upravi, poznavanje projektnega
managementa, poznavanje EU zakonodaje
s področja strukturnih skladov, poznavanje
slovenske zakonodaje s področja javnih financ, poznavanje politike Evropskih strukturnih skladov, poznavanje finančnega managementa in kontrolinga,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– znanje tujega jezika,
– znanje dela z računalnikom.
Z izbranim kandidatom/kandidatko bomo
sklenili delovno razmerje za nedoločen čas,
s polnim delovnim časom in 6 mesečnim
poskusnim delom.
V primeru, da izbrani kandidat/kandi
datka nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave ali strokovnega izpita iz
upravnega postopka, ga/jo predstojnik lahko
imenuje v naziv pod pogojem, da navedena
pogoja izpolni v roku enega leta od dneva
sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo kandidata/kandidatke o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz
katere mora biti razvidna stopnja in smer
izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata/kandidatke, da je državljan/ka Republike Slovenije,
– izjavo kandidata/kandidatke, da ni bil/a
pravnomočno obsojen/a zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in, da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest
mesecev,
– izjavo kandidata/kandidatke, da zoper
njega/njo ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Tržič pridobitev
podatkov iz 3., 4. in 5. alineje iz uradne
evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter, da kandidat/kandidatka
v njej poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih je pridobil/a.
Delo na navedenem uradniškem delovnem mestu se opravlja v prostorih Občinske uprave Občine Tržič, Trg svobode 18,
Tržič.
Kandidati/kandidatke naj pošljejo pisne
prijave v 8 dneh od dneva objave tega javnega natečaja v Uradnem listu RS in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo na
naslov: Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290
Tržič, v zaprti ovojnici z označbo »za javni
natečaj za uradniško delovno mesto podsekretar za področje razvoja« ali na elektronski naslov: obcina.trzic@trzic.si. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska obli-
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ka, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena
z elektronskim podpisom.
Kandidati/kandidatke bodo o izbiri pisno
obveščeni najkasneje v 15 dneh po opravljeni izbiri.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku
bo objavljeno na spletni strani Občine Tržič,
Trg svobode 18, 4290 Tržič, www.trzic.si.
Občina Tržič bo obravnavala samo pravočasne in popolne prijave.
Za dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja smo na voljo na tel. 04/59-71-510
(Melita Nikše).
Občina Tržič
Ob-10198/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 ZJU -UPB2),
Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, Ptuj,
objavlja javni natečaj za zaposlitev
občinskega redarja v Skupni občinski
upravi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– imeti morajo najmanj srednjo splošno
ali srednjo strokovno izobrazbo ekonomske,
upravne ali tehnične smeri;
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj;
– imeti morajo veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije B;
– obvladati morajo uradni jezik;
– biti morajo državljani Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot ustrezne delovne izkušnje se upoštevajo delovne izkušnje v trajanju najmanj
šest mesecev pri opravljanju nalog:
– občinskega redarja pred uveljavitvijo
Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Ur. l. RS, št. 103/05),
– občinskega redarja pripravnika,
– vojaka, policista ali carinika ali
– varnostnika pri pravnih osebah, ki izvajajo dejavnost varovanja ljudi in premoženja.
V skladu s četrtim členom Pravilnika o
pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja, naziva občinski redar ne more dobiti,
kdor:
– je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen ali je v kazenskem postopku
za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
– ima v evidenci več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu ali
– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
Naziva občinski redar ne more dobiti voznik začetnik.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo, ali ima opravljen strokovni upravni izpit,
preizkus znanja za občinskega redarja in
preizkus znanja za vodenje in odločanje v
prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni upravni izpit, v

skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja,
prav tako tudi preizkus znanja za občinskega redarja in preizkus znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku pred
izdajo plačilnega naloga.
Delovno področje:
– nadzor nad izvajanjem nalog po zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine,
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji,
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb o
ugotovljenih nepravilnostih,
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška,
– izdajanje odredb v skladu z odlokom
občine,
– druge naloge 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,
– ima veljavno vozniško dovoljenje za
vožnjo motornih vozil kategorije B,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– 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 Skupni občinski
upravi pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence. V primeru, da kandidat
ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu občinski redar 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 s trimesečnim poskusnim delom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih
Skupne občinske uprave, Mestni trg 1, Ptuj
in na terenu.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: «za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto občinski redar« na naslov: Skupna
občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
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Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Alenka Korpar na tel. 02/748-29-90.
Skupna občinska uprava
Št. 110-11/2007-1
Ob-10208/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Logatec, Tržaška cesta 15, 1370
Logatec objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta
podsekretar v medobčinski revizijski
službi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem ekonomske smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja
ali izpit za preizkušenega državnega notranjega revizorja;
– znanje uradnega jezika;
– znanje vsaj enega tujega jezika
(angl./nem./franc.);
– državljanstvo Republike Slovenije;
– vozniški izpit B kategorije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za 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 ter za eno leto, če ima
kandidat opravljen izpit za preizkušenega
državnega notranjega revizorja.
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:
– oblikovanje sistemskih rešitev na področju notranjih kontrol,
– vodenje najzahtevnejših projektnih
skupin s področja notranje revizije,
– predpriprava in načrtovanje revizij,
– izvedba revizij in izdelava revizijskih
poročil,
– izvajanje svetovanja,
– 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,
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2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– ima opravljen državni izpit iz javne
uprave (v primeru, da je izpit že opravil),
– ima opravljen izpit za državnega notranjega revizorja ali izpit za preizkušenega
državnega notranjega revizorja,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ima vozniški 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,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Logatec pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence,
6. izjavo kandidata o osnovnem znanju
vsaj enega tujega jezika (ang./nem./franc.).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu podsekretar opravljal v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo
delo opravljal v prostorih Občine Logatec,
Tržaška cesta 15, 1370 Logatec.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto podsekretar, številka: »110-11/2007«
na naslov: Občina Logatec, Tržaška cesta
15, 1370 Logatec, in sicer v roku 15 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.logatec@logatec.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 90 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega
natečaja daje mag. Maja Lukan Lapornik
(tel. 01/759-06-31).
V objavi o javnem natečaju se izraz
kandidat, zapisan v moški slovnični obliki,
uporablja kot nevtralen tako za ženske kot
moške.
Občina Logatec
Št. 87/2007
Ob-10209/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2),
Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, dr.
Lovro Šturm, minister, objavlja javni natečaj
za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višji svetovalec v Sektorju za mednarodno sodelovanje, v Direktoratu za
mednarodno sodelovanje in mednarodno pravno pomoč, 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
organizacijske smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj oziroma izpolnjevanje pogojev za naziv višji
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:
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanje notranjih organizacijskih
enot in sodelovanja z drugimi organi;
– sodelovanje pri oblikovanju sistemskih
rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih gradiv;
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Republiki Slovenija, Ministrstvu za pravosodje pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence.

Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih 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 (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višji svetovalec, številka: »DM 2296« na naslov: Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana, za Pravno, kadrovsko
in splošno službo, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: gp.mp@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite na tel. 01/369-57-92 (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. 18001-15/2007/5
Ob-10214/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana objavlja javni
natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
socialne zadeve v Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem pravne ali druge družboslovne smeri;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– izkazati morajo znanje vsaj enega tujega jezika;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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
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ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve pridobitev podatkov
iz 3. točke iz uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo –
http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi vrsto,
raven ali obseg zahtev za delo na delovnem
mestu uradnika na položaju in sicer, najmanj
3 leta delovnih izkušenj na področju, za katero kandidirajo ali na sorodnem področju v
javnem ali zasebnem sektorju in najmanj 3
leta izkušenj na vodstvenih delovnih mestih
v javnem ali zasebnem sektorju enake ali
podobne stopnje zahtevnosti oziroma 5 let
izkušenj na drugih vodstvenih delovnih mestih, kar kandidati dokazujejo z ustreznimi
referencami oziroma dokazili.
Kandidati morajo izkazati znanje vsaj enega tujega jezika z ustreznim dokazilom oziroma potrdilom o znanju tujega jezika ali kako
drugače, kar pojasnijo v razgovoru s posebno natečajno komisijo. Pri znanju vsaj enega
tujega jezika se kot tuji jezik upoštevajo angleščina, francoščina, nemščina ali izjemoma
drug tuji jezik, ki se uporablja v državah EU in
drugih razvitejših državah sveta.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje problematike področja,
– strokovno uveljavljenost na področju,

– poznavanje pravne ureditve področja,
– poznavanje načel in razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in uporabe
proračunskih sredstev,
– poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela.
Poznavanje delovanja institucij EU in
pravnega reda EU s področja dela lahko
kandidati izkažejo tudi z ustreznim pisnim
dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Kotnikova 5.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
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.
Generalni direktor Direktorata za socialne zadeve v Ministrstvu za delo, družino in
socialne zadeve bo najkasneje v petnajstih
mesecih od imenovanja na položaj dolžan
pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni
upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje v upravi«, ki ga organizira
in izvaja Upravna akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.miu@gov.si. pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
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 delo,
družino in socialne zadeve

Št.

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2703

Ob-10232/07
Svet zavoda »Lokalna turistična organizacija Laufar Cerkno« objavlja javni razpis
za delovno mesto
direktorja Lokalne turistične organizacije Laufar Cerkno.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje
pogoje:
– izobrazba najmanj šeste stopnje,
– poznavanje značilnosti turizma na območju Občine Cerkno,
– 3 leta izkušenj na področju turizma oziroma s turizmom povezanih dejavnosti,
– poznavanja dela z računalnikom,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika
EU (prednost angleščina in nemščina),
– predložitev programa dela zavoda za
mandatno obdobje,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Direktor bo imenovan za mandatno obdobje štirih let.
Kandidati morajo ob prijavi predložiti naslednje obvezne priloge:
– dokazilo o doseženi strokovni izobrazbi
(fotokopija diplome),
– kratek življenjepis z navedbo delovnih
izkušenj ter fotokopijo delovne knjižice,
– izjavo o poznavanju dela z računalnikom,
– izjavo o aktivnem znanju tujega je
zika,
– program dela zavoda za mandatno obdobje,
– fotokopija potrdila o državljanstvu RS
ali osebnega dokumenta.
Prijave naj kandidati pošljejo v zaprti
ovojnici v 20 dneh po objavi razpisa na naslov: Občina Cerkno, Bevkova ulica 9, 5282
Cerkno, s pripisom »Javni razpis za imenovanje direktorja LTO – ne odpiraj«.
Razpis začne veljati z dnem objave v
Uradnem listu RS. Obravnavale se bodo le
pravočasne in popolne vloge.
O izidu razpisa bodo prijavljeni kandidati
pisno obveščeni v roku 8 po izdaji odločbe
o izbiri.
V besedilu razpisa uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Svet zavoda
Št. 110-03/2007
Ob-10234/07
Na podlagi 8. člena Odloka o ustanovitvi
javnega zavoda Center za šport, turizem,
informiranje in kulturo (Ur. l. RS, št. 104/06)
in 15. člena Statuta Centra za šport, turizem, informiranje in kulturo Laško – STIK,
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
razpisuje prosto delovno mesto:
direktorja javnega zavoda Center za
šport, turizem, informiranje in kulturo
Laško.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ekonomske ali
družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– organizacijske in strokovne sposobnosti;
– da je pri svojem strokovnem delu dosegel delovne rezultate iz katerih izhaja, da
bo lahko opravljal dela in naloge s področja
dejavnosti centra.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
– življenjepis z navedbo splošnih podatkov o izobrazbi in delovnih izkušnjah,
– dokazilo o izobrazbi,
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– vizijo razvoja in program dela javnega
zavoda,
– dokazilo o državljanstvu.
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno obdobje 5 let.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
razpis za direktorja STIK-a«, na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in
sicer v roku 8 dni po objavi.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni,
najkasneje v roku 30 dneh po opravljeni
izbiri.
V besedilu javnega natečaja so zapisani
izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi razpisa dobite pri
Martini Časl, na tel. št. 03/733-87-13.
Občina Laško
Št. 110-03/2007
Ob-10235/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško,
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta:
vodja Urada za gospodarske javne
službe, okolje in prostor.
Delovno mesto je opredeljeno kot uradniško delovno mesto na položaju, ki se
opravlja v nazivu podsekretar.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo in magisterijem tehnične smeri;
– najmanj 6 let delovnih izkušenj;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– aktivno znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– poznavanje osnovnih računalniških
programov;
– 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 6 mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Od kandidatov se pričakuje, da imajo
vodstvene in organizacijske sposobnosti.
V izbirni postopek bodo uvrščeni tudi
kandidati, ki nimajo opravljenega državnega izpita iz javne uprave in strokovnega
izpita iz upravnega postopka. V primeru, da
izbrani kandidat nima opravljenega državnega izpita iz javne uprave, bo moral le tega, v
skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona
o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v
enem letu od sklenitve delovnega razmerja.
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Strokovni izpit iz upravnega postopka, mora
kandidat opraviti pred začetkom vodenja in
odločanja v upravnih postopkih.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti
in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper njega ni bila vložena
pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega
kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Laško pridobitev
podatkov iz predhodnih alinej iz uradne evidence.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in šestmesečnim poskusnim delom. Delo bo opravljal v prostorih
Občinske uprave Občine Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško.
Formalno nepopolne in nepravočasne
vloge se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Občine
Laško.
Kandidati vložijo prijavo v pisni obliki, ki
jo pošljejo v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto delovno mesto vodje
Urada za gospodarske javne službe okolje
in prostor«, na naslov: Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni, najkasneje v roku 15 dni po opravljeni
izbiri.
V besedilu javnega natečaja so zapisani
izrazi v moški spolni slovnični obliki, uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Martini Časl, na tel. 03/733-87-13.
Občina Laško
Ob-10297/07
»V skladu z 58. in 83. členom Zakona o
javnih uslužbencih (uradno prečiščeno besedilo) (ZJU-UPB2) (Ur. l. RS, št. 32/06) župan Občine Selnica ob Dravi objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta na položaju
direktor občinske uprave m/ž v Občini
Selnica ob Dravi.
Prosto delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba,
– strokovni izpit iz upravnega postopka,
– državni izpit iz javne uprave,
– aktivno znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– poznavanje dela z računalnikom,
– vozniški izpit B kategorije,

– najmanj 6 let delovnih izkušenj,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Od kandidatov pričakujemo, odgovornost za zakonitost, pravilnost, strokovnost,
doslednost in gospodarnost lastnega dela
in dela delavcev, za gospodarno ravnanje
z delovnimi sredstvi, za vodenje občinske
uprave kot dober gospodarstvenik v skladu
s profesionalnimi in etičnimi standardi ter, da
imajo opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka, da imajo organizacijske, vodstvene sposobnosti, komunikacijske sposobnosti, sposobnost timskega dela, poznavanje
področja, za katerega kandidirajo in poznavanje upravnega poslovanja.
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:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljanja dela v občinski
upravi,
– odločanje o zadevah iz delovnega področja občinske uprave,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– vodenje in odločanje v najzahtevnejših
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog v občinski upravi,
– vodenje projektnih skupin za najzahtevnejše in ključne projekte,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz, razvojnih projektov, informacij, poročil in
drugih zahtevnih dokumentov,
– skrb za zakonito, učinkovito in smotrno
opravljanje nalog občinske uprave,
– izvajanje postopkov javnih naročil,
– priprava pogodb,
– opravljanje drugih nalog po pooblastilu
ali nalogu župana.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo o znanju dela z računalnikom,
7. izjava o opravljenem vozniškem izpitu
B kategorije,
8. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
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na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
9. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Selnica ob Dravi
pridobitev podatkov iz uradne evidence, V
primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili priložiti tudi življenjepis. Zaželjeno je, da kandidat poleg formalne izobrazbe navede tudi
druga znanja in veščine, ki jih ima.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom.
Kandidati pošljejo pisne prijave z izjavami na naslov: Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, v roku
8 dni od dneva objave javnega natečaja v
Uradnem listu RS, z oznako »javni natečaj – direktor občinske uprave«. Kandidati
bodo o izbiri pisno obveščeni v roku 30 dni
od dneva objave natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Slobodan Tatalovič, tel. 02/6730-202
tajništvo ali 02/6730-204 direktna.
Občina Selnica ob Dravi
Št. 100-9/2007-03-0201
Ob-10419/07
Upravna enota Sežana: objavlja javni natečaj za zaposlitev
referent v Oddelku za upravno notranje zadeve.
Rok za prijavo 8 dni.
Delovno mesto referent je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivih:
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:
– opravljanje enostavnih upravnih nalog,
– izdajanje odločb na predpisanih obrazcih na prvi stopnji,
– opravljanje dejanj v zvezi z izdajanjem
potrdil iz enostavnih evidenc.
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

leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
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«, delo bo opravljal v prostorih Upravne
enote Sežana.
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-referent«, na naslov: Upravna enota
Sežana, Partizanska c. 4 6210 Sežana, in
sicer v roku 8 dni po objavi.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: ue.sezana@gov.si pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Upravne enote Sežana, http://upravneenote.gov.si/sezana/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 ga. Pajer tel. 05/731-27-03.
Upravna enota Sežana
Št. 100-9/2007-03-0201
Ob-10420/07
Upravna enota Sežana: objavlja javni natečaj za zaposlitev
I. Pripravnik-svetovalec v Oddelku za
upravo notranje zadeve.
Rok za prijavo 8 dni.
Pripravnik se bo usposabljal za opravljanje upravnih nalog določenega strokovnega
področja in za opravo državnega izpita iz
javne uprave.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
– imeti najmanj visoko strokovno izobrazbo pravne smeri,
– aktivno obvladati uradni jezik,
– biti državljani Republike Slovenije,
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– ne smejo biti v kazenskem postopku
zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee.
K prijavi z življenjepisom morajo kandidati priložiti naslednja dokazila:
1. izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere
mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe
ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. izjavo kandidata da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
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– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
3. Izjavo kandidata, da za namen tega
natečajnega postopka dovoljuje Upravni
enoti Sežana, pridobivanje podatkov, zahtevanih v 2. točki, iz nam dostopnih uradnih
evidenc.
Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o zaposlitvi za določen čas za dobo
10 mesecev s polnim delovnim časom.
Delo bo opravljal v prostorih Upravne
enote Sežana.
Kandidati, pošljite pisne prijave z dokazili
na naslov: Upravna enota Sežana, Partizanska c. 4, 6210 Sežana, v zaprti kuverti
z označbo »za javni natečaj-pripravnik«; v
roku 8 dni od dneva objave v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Prijava se lahko pošlje tudi v elektronski obliki na naslov: ue.sezana@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
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.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno tudi na spletni strani
Uprave enote Sežana.
Informacije v zvezi z javnim natečajem
boste prejeli na št. 05/731-27-03 ga. Pajer.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za moške in ženske.
Upravna enota Sežana
Št. 1100-21/2007/1
Ob-10448/07
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova ulica 2, 1501 Ljubljana, objavlja javni
natečaj za zasedbo uradniškega delovnega
mesta v Sekretariatu, Specialni knjižnici, za
nedoločen čas, z naslednjimi pogoji:
vodja službe.
Delovno mesto je uradniško in se opravlja v dveh uradniških nazivih, in sicer v
nazivu podsekretar in sekretar.
Pogoji za opravljanje dela:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem
ustrezne družboslovne ali pravne smeri,
– najmanj 6 let primerljivih delovnih izkušenj,
– dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«.
Posebni pogoji in dodatna znanja:
– osnovna raven znanja tujega jezika,
– državni izpit iz javne uprave.
Delovno področje:
– načrtovanje, organiziranje, usmerjanje
in nadzorovanje opravljenega dela z delovnega področja službe,
– odločanje o zadevah z delovnega področja službe,
– neposredna pomoč pri vodenju strokovnih nalog na delu delovnega področja
ministrstva,
– vodenje projektnih skupin,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog,
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah.
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Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo, da je državljan Republike Slovenije,
– izjavo, da ni 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 natečaja dovoljuje Ministrstvu za notranje zadeve, pridobitev podatkov navedenih v predzadnjih
dveh alinejah iz uradnih evidenc,
– izjavo, da je opravil državni izpit iz javne uprave,
– izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu
z Zakonom o tajnih podatkih.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodja službe opravljal v uradniškem
nazivu podsekretar.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Ministrstva za notranje zadeve,
Štefanova ulica 2, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom 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 vodje službe v Sekretariatu, Specialni
knjižnici, številka: 1100-21/2007 na naslov:
Ministrstvo za notranje zadeve, Štefanova
ulica 2, 1501 Ljubljana, in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu RS in na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za
pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mnz@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni od objave v Uradnem listu RS ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Obvestilo o končanem
izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani http://www.mnz.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, ostalim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Informacije o izvedbi javne objave daje
Zvonimira Svete (tel. 428-43-86).
Uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za notranje zadeve
Ob-10453/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Ministrstvo za okolje in prostor

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
objavlja javni natečaj za zasedbo prostega
uradniškega delovnega mesta
1. Notranji revizor – podsekretar v
Službi za notranjo revizijo.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem pravne, ekonomske ali druge
ustrezne smeri;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– državni izpit iz javne uprave;
– izpit za državnega notranjega revizorja;
– osnovna raven znanja tujega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu notranji revizor – podsekretar opravljal v nazivu notranji revizor – podsekretar
z možnostjo napredovanja v naziv notranji
revizor – sekretar.
Za izbranega kandidata se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Uradni list RS,
št. 87/01, 48/03, 101/03) opravi varnostno
preverjanje za dostop do tajnih podatkov
stopnje »Strogo tajno«, zato mora k prijavi
priložiti pisno izjavo, da soglaša, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Strogo tajno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih.
Delovno področje:
– vodenje revizij in revizijskih skupin,
– izvajanje letnega programa revizij in
načrtovanih ciljev revidiranja,
– izdelava podrobnega načrta revizije in
revizijskih ciljev,
– določitev revizijskih tehnik in metod revidiranja,
– preizkušanje, preiskovanje in vrednotenje kontrol, podatkov in informacij,
– nadzor, izdelava in zbiranje revizijskega gradiva, dosjeja revizij,
– pregled in izdelava revizijskih poročil in
priporočil vodstvu, spremljanje ukrepov,
– zagotavljanje kakovosti dela notranjih
revizorjev,
– svetovanje vodstvu in drugim za izboljšanje poslovanja,
– sodelovanje z revidiranci, zunanjimi
nadzornimi organi in institucijami.
Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati:
– z daljšo dobo revizijskih izkušenj na
različnih področjih javnega sektorja (posredni, neposredni proračunski uporabniki,
revidiranje projektov, revidiranje investicijskih projektov sofinanciranih s sredstvi EU
skladov);
– s pridobljenimi tudi drugimi revizijskimi
certifikati (državni revizor, pooblaščeni revizor, pooblaščeni notranji revizor);
– z aktivnim znanjem angleščine.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki

stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
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.
2. Pripravnika v Direktoratu za prostor, Sektorju za stanovanja, za čas usposabljanja za delovno mesto svetovalca, ki
se lahko opravlja v nazivu svetovalec II ali
svetovalec I ter za opravo državnega izpita
iz javne uprave.
Pogoji za opravljanje dela:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Z izbranim kandidatom za delovno mesto
pripravnika bomo sklenili delovno razmerje
za določen čas v trajanju 10 mesecev s polnim delovnim časom oziroma za čas oprave
državnega izpita iz javne uprave.
Prijava mora vsebovati
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. za delovno mesto pod 1. točko izjavo
o opravljenem izpitu za državnega notranjega revizorja, iz katere mora biti razvidno leto
in ustanova, na kateri je bil izpit pridobljen,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za okolje in
prostor pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto notranji revizor – podsekretar, številka: »110-33/2007« ali pripravnik v Sektorju za stanovanja, številka: »110-30/2007«
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
Št. 15/07
Ob-10454/07
Na podlagi 58. in 59. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju, Vodnikova 2, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj
za zasedbo enega prostega uradniškega
delovnega mesta:
– višjega pravosodnega svetovalca
(strokovnega sodelavca) – 1 prosto delovno mesto.
Organ, v katerem bo javni uslužbenec
opravljal delo: Okrožno državno tožilstvo
na Ptuju.
Kraj opravljanja dela: Vodnikova 2, 2250
Ptuj.
Navedba delovnega mesta: višji pravosodni svetovalec (strokovni sodelavec).
Naloge se lahko opravljajo v nazivu višji pravosodni svetovalec I, višji pravosodni
svetovalec II in višji pravosodni svetovalec
III.
Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas in šestmesečnim poskusnim
delom.
Kandidati morajo izpolnjevati naslednje
splošne pogoje za zasedbo navedenega delovnega mesta:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj 2 leti delovnih izkušenj.
Posebni pogoji in funkcionalna znanja za
zasedbo delovnega mesta:
– pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– znanje uradnega jezika,
– znanje enega od svetovnih jezikov,
– poznavanje dela z računalnikom.
Poleg navedenih pogojev, morajo kandidati izpolnjevati splošne pogoje, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati tudi naslednje pogoje iz 2. odstavka 88. člena Zakona o javnih uslužbencih, in sicer:
– 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.
Kratek opis dela:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli državni tožilec, priprava strokovne podlage
za sprejem odločitve, priprava odločitve in
obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje sodne prakse in strokovne literature,
– pripravljanje osnutkov poročil, analiz
in informacij po usmeritvah državnega tožilca,
– sprejemanje na zapisnik ovadb ter drugih vlog pod vodstvom in po naročilu državnega tožilca in opravljanje drugih opravil v
okviru dežurne službe,
– opravljanje potrebnih opravil v zvezi z
opuščanjem kazenskega pregona ter
– opravljanje drugih strokovnih del in nalog po odredbi vodje tožilstva ali državnega
tožilca.
K prijavi s kratkim življenjepisom je potrebno priložiti naslednja pisna dokazila:
1. 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, pri kateri
je bila izobrazba pridobljena,
2. pisno izjavo kandidata o opravljenem
pravniškem državnem izpitu,
3. pisno izjavo kandidata o delovni dobi,
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti,
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Okrožnemu državnemu
tožilstvu na Ptuju pridobitev podatkov iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat ne
soglaša, bo moral sam predložiti ustrezno
dokazilo.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Natečajna komisija bo v prvi fazi izbirnega postopka presojala strokovno usposobljenost kandidatov na podlagi predložene dokumentacije, v drugi fazi pa z ustnim
razgovorom, ki ga bo natečajna komisija
opravila s kandidati.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave, s kratkim življenjepisom in zahtevanimi
dokazili v zaprti ovojnici z označbo »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca« na naslov: Okrožno državno tožilstvo na Ptuju,
Vodnikova 2, 2250 Ptuj in sicer v roku 8 dni
po objavi v Uradnem listu R Slovenije, pri
Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: darinka.skrt@dt-rs.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
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Kandidate bomo o izboru pisno obvestili v 15 dneh po objavi javnega natečaja.
O izbiri oziroma neizbiri bo kandidatom, ki
bodo sodelovali v izbirnem postopku izdan
in vročen sklep.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
dobite vsak delovni dan od 10. do 14. ure na
tel. 02/787-90-60 (Darinka Skrt).
V besedilu objave uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Okrožno državno tožilstvo na Ptuju
Št. 100-1/2007-2
Ob-10455/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil, Slovenska 54, 1000 Ljubljana podaja objavo za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta za nedoločen čas
svetovalec državne revizijske komisije III v Državno revizijski komisiji za
revizijo postopkov oddaje javnih naročil
(dve delovni mesti).
Delovno mesto je opredeljeno kot uradniško delovno mesto. Delo se lahko opravlja
v nazivih višji svetovalec II z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec I. Delo
se bo opravljalo na sedežu Državno revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje
javnih naročil.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo pravne, ekonomske ali druge ustrezne smeri ali visoko
strokovno izobrazbo s končano specializacijo;
– najmanj eno leto delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
Funkcionalna in specialna znanja oziroma posebne sposobnosti:
– znanje vsaj enega svetovnega jezika;
– poznavanje uporabniških programov v
okolju Windows.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
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.
Poskusna doba je 4 mesece.
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Delovno področje:
– pripravljanje osnutkov sklepov;
– pripravljanje predlog za uvedbo postopka pred pristojnim organom v skladu s
15. členom poslovnika;
– opravljanje drugih del po navodilih in
usmeritvah predsednika in članov.
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 Državno revizijski komisiji za revizijo postopkov oddaje javnih naročil 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.
Izbrana kandidata bosta delo na delovnem mestu svetovalec Državne revizijske
komisije III opravljal v nazivu višji svetovalec
II z možnostjo napredovanja v višji svetovalec I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s
polnim delovnim časom. Izbrana kandidata
bosta delo opravljala v prostorih Državne
revizijske komisije, Slovenska 54, 1000 Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovneg mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne
bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
objavo-za prosto uradniško delovno mesto
svetovalec Državne revizijske komisije III,
številka: »1« na naslov: Državna revizijska
komisija, Slovenska 54, 1000 Ljubljana, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani
Ministrstva za javno upravo in Zavodu za
zaposlovanje RS. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana na
elektronski naslov: dkom@gov.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Slavka Kovačič 01/234-28-34.
Državna revizijska komisija za revizijo
postopkov oddaje javnih naročil
Št. 110-0081/2007
Ob-10555/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) Občina Sevnica, Glavni trg 19a, p.
Sevnica objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta na
položaju

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
direktorja Občinske uprave v Občini
Sevnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma z
magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj
na vodstvenem delovnem mestu v javni
upravi;
– 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 vodstvenem delovnem mestu v javni upravi, za katero se zahteva ista stopnja
izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji
izobrazbe, ne glede na to, ali je bilo delovno
razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo
opravljeno pri istem ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi
drugo delo na enaki stopnji zahtevnosti, kot
je delovno mesto, za katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja
takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– neposredno vodenje občinske uprave,
– zagotavljanje pogojev za racionalno in
učinkovito opravljanje nalog občinske uprave,
– zagotavljanje pogojev za zakonito, pravočasno in strokovno uresničevanje pravic,
interesov in obveznosti občanov ter drugih
strank v postopku,
– zagotavljanje polne zaposlenosti delavcev in racionalno kadrovsko razporeditev
glede na obseg in zahtevnost dela,
– skrb za sodelovanje z organi občine,
drugimi občinskimi upravami ter drugimi organi in organizacijami pri reševanju pri reševanju skupnih zadev,
– načrtovanje in spremljanje prihodkov in
porabe sredstev občinskega proračuna,
– opravljanje dejanj in odločanje v upravnem postopku na prvi stopnji,
– 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,
– 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 Sevnica pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence,
5. strategijo razvoja Občine Sevnica ter
program dela Občinske uprave Občine Sevnica za obdobje 5 let.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu direktor občinske uprave opravljal v
nazivu sekretar. Z izbranim kandidatom bo
sklenjeno delovno razmerje za določen čas
5 let s polnim delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Občine
Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto direktor Občinske uprave, številka:
110-0081/2007« na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, p. Sevnica, in sicer v
roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS,
Zavodu RS za zaposlovanje ter na spletni
strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska
oblika, poslana na elektronski naslov: obcina.sevnica@siol.net, 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 Alenka Šintler, vodja splošne službe.
Občina Sevnica
Su 1-010603/2007-76
Ob-10556/07
Republika Slovenija Okrajno sodišče v
Domžalah, Urad predsednice, Ljubljanska
76, Domžale, na podlagi 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
strokovni sodelavec (1 prosto delovno mesto za nedoločen čas)
Delovno mesto strokovni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,
višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na 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,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje sodniku in izdelava osnutkov sodnih odločb,
– sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na
področju delovanja organa,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka, sodnika ali sekretarja sodišča.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje tujega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Okrajnemu sodišču v

Domžalah pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrajnega sodišča v Domžalah, Ljubljanska 76, Domžale.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni natečaj za prosto
uradniško delovno mesto strokovni sodelavec'' na naslov: Okrajno sodišče v Domžalah, Urad predsednice, Ljubljanska 76,
Domžale, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov: Urad.ojdom@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v petnajstih dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v Uradu predsednice Okrajnega sodišča v Domžalah, tel. 01/721-57-41.
Okrajno sodišče v Domžalah
Št. 1100-7/07-2
Ob-10557/07
Na podlagi 58. člena člena Zakona o
javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06
– UPB2) generalni direktor Agencije RS za
kmetijske trge in razvoj podeželja objavlja
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
1. svetovalec v Oddelku za sonaravno
kmetijstvo, v Sektorju za neposredna plačila, dm št. 248.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
svetovalec I, svetovalec II in svetovalec III.
Javni uslužbenec bo naloge opravljal v
nazivu svetovalec III.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba;
družboslovne, kmetijske ali ekonomske
smeri;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka;
– opravljen državni izpit iz javne uprave;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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
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stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave in strokovni izpit iz upravnega postopka). V nasprotnem primeru bo
moral izbrani kandidat državni izpit iz javne
uprave, v skladu s prvim odstavkom 89.
člena Zakona o javnih uslužbencih opraviti
v roku enega leta od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv na področju ukrepov
SKOP in OMD;
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv na področju neposrednih plačil v kmetijstvu;
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov;
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na področju neposrednih plačil;
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Delovne naloge se po vsebini nanašajo
na individualno obravnavo odstopov od večletnih obveznosti v okviru ukrepov kmetijske
politike SKOP in OMD.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Agenciji RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja pridobitev podatkov
iz zgornje – 3. točke iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijave vsebuje tudi kratek življenjepis in navedbo drugih znanj in
veščin kandidata.
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 in
3-mesečnim poskusnim delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Agencije
RS za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Dunajska 160, Ljubljana.
Formalno nepopolne vloge se v skladu s
21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidati pošljejo pisne prijave z dokazili
na naslov: Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Služba
za splošne zadeve, Oddelek za kadrovske
zadeve, Dunajska 160, 1000 Ljubljana z
označbo »javni natečaj številka 1100-7/07
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za DM št. 248«, ali na elektronski naslov:
dunja.pejic@gov.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Rok za vlaganje prijav je 8 dni od dneva
objave javnega natečaja v Uradnem listu
Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva za javno upravo. Kandidati bodo o
izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60
dni od dne objave v Uradnem listu Republike Slovenije ter spletnih straneh Ministrstva
za javno upravo. Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletni
strani http://www.arsktrp.gov.si/. O izbiri uradnika bo izdan sklep, ki bo vročen izbranemu kandidatu, drugim kandidatom pa bo
vročen sklep, da niso bili izbrani.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega natečaja je odgovorna Katarina Hočevar
Podgoršek, tel. 01/478-92-62.
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja
Št. 120
Ob-10558/07
Svet doma Doma upokojencev Danice
Vogrinec Maribor na podlagi 3. sklepa 8.
redne seje z dne 4. 4. 2007 razpisuje delovno mesto
direktorja zavoda.
Za direktorja zavoda je lahko imenovan
kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje pogoje določene
v 56., 57. in 69. členu Zakona o socialnem
varstvu (uradno prečiščeno besedilo Ur. l.
RS, št. 3/07).
Izbrani kandidat bo imenovan za mandatno dobo 5 let.
Predviden začetek dela, skladno s sklepom o imenovanju oziroma skladno s soglasjem ministra k imenovanju.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zakonsko predpisanih pogojev (potrdilo o stopnji in vrsti izobrazbe, potrdilo o dosedanjih
delovnih izkušnjah in potrdilo o opravljenem
strokovnem izpitu za delo na področju socialnega varstva), potrdilom o nekaznovanosti
oziroma da zoper kandidata ni pričet kazenski postopek, kratkim življenjepisom in vizijo
razvoja Doma upokojencev Danice Vogrinec
Maribor pošljite najkasneje v 8 dneh od objave razpisa na naslov: Svet doma Doma upokojencev Danice Vogrinec Maribor, Čufarjeva
c. 9, 2000 Maribor, z oznako Ne odpiraj - Prijava na razpis za direktorja.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni v
30 dneh od dneva objave razpisa.
Svet doma Doma upokojencev
Danice Vogrinec Maribor
Št. 1100-2/2007
Ob-10559/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 –
UPB2) Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano, Dunajska 58, Ljubljana objavlja
javni natečaj za položaj
generalnega direktorja Direktorata za
kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem biotehnične ali ekonomske smeri;
– najmanj osem 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano 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.
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.
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, Dunajska 58.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Generalni direktor Direktorata za kmetijstvo v Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 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, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
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 kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Št. 90/2007
Ob-10560/07
Svet Osnovne šole Hinka Smrekarja,
Gorazdova 16, Ljubljana, razpisuje prosto
delovno mesto

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje in posebne pogoje, skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja-ZOFVI (Ur. l. RS, št.
16/07 – uradno prečiščeno besedilo).
Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let.
Predviden začetek dela je 1. 9. 2007.
Pisne prijave pošljite skupaj z dokazili o
izpolnjevanju zahtevanih pogojev:
– potrdila o izobrazbi,
– potrdilo iz kazenske evidence o nekaznovanosti,
– program vodenja zavoda,
– kratek življenjepis z opisom dosedanjih
delovnih izkušenj pošljite v 8 dneh po objavi
razpisa na naslov: Svet zavoda Osnovna
šola Hinka Smrekarja, Gorazdova 16, 1000
Ljubljana, s pripisom Za razpis ravnatelja.
Kandidati bodo prejeli pisno obvestilo o
imenovanju v zakonitem roku.
Osnovna šola Hinka Smrekarja
Ob-10561/07
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5,
Šmartno pri Litiji, na podlagi Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Bogenšperk (Uradni
list RS, št. 7/04, 34/04, 44/04, 23/07) razpisuje prosto delovno mesto
direktorja/ice Javnega zavoda Bogenšperk.
Poleg splošnih določb, ki jih določa Zakon o delavnih razmerjih, morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje pogoje:
– da ima najmanj visoko strokovno izobrazbo družboslovne, humanistične ali ekonomske smeri,
– da obvlada vsaj en svetovni jezik,
– da ima najmanj tri leta delovnih izkušenj s področja kulturnih dejavnosti, od tega
najmanj eno leto na vodilnih ali vodstvenih
delih,
– da ima organizacijske sposobnosti,
– da pozna področje delovanja javnih
zavodov in
– da predloži program dela.
K prijavi morajo kandidati/ke predložiti dokazila iz katerih izhaja, da izpolnjujejo
razpisne pogoje. Poleg tega pa še:
– kratek življenjepis,
– potrdilo o državljanstvu,
– izjavo, da kandidat/ka ni bil/a kaznovan/a zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in o tem,
da ni bil/a obsojen/a na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izjavo, da zoper kandidata/ke ni sprožen kazenski postopek zaradi kaznivega dejanja iz prejšnje alinee,
– program dela zavoda na največ dveh
straneh, ki naj vsebuje vizijo razvoja, dolgoročne in kratkoročne cilje ter glavne aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev.
Priporočljivo je, da kandidat/ka predloži
dokazila o dodatnih znanjih.
Delovno razmerje bo s kandidatom/ko
sklenjeno za mandatno obdobje petih let s
polnim delovnim časom (predviden pričetek
nastopa dela 1. 6. 2007).
Za vse dodatne informacije lahko pokličete na tel. 01/89-87-867.
Kandidati naj pisne prijave s priloženimi
dokazili pošljejo do 23. 4. 2007 na naslov:
Javni zavod Bogenšperk, Bogenšperk 5,
1275 Šmartno pri Litiji, s pripisom »Razpis
za direktorja JZ Bogenšperk – Ne odpiraj«.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v roku
30 dni od datuma objave razpisa.
Svet javnega zavoda Bogenšperk

Ob-10562/07
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8,
5230 Bovec, ki jo zastopa župan Danijel Krivec na podlagi 56. člena in v skladu s prvim
odstavkom 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02, 110/02,
2/04, 10/04, 23/05, 62/05, 75/05, 113/05 in
32/2006) objavlja javni natečaj za zasedbo
prostega uradniškega delovnega mesta:
občinski redar, 1 prosto delovno mesto (M/Ž) v občinski upravi Občine Bovec.
Naloge objavljenega uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v treh zaporednih nazivih:
– občinski redar I,
– občinski redar II,
– občinski redar III.
Izbrani kandidat bo po izbiri na javnem
natečaju imenovan v najnižji naziv, v katerem se opravlja delo na delovnem mestu
občinski redar. Za imenovanje v naziv bo
upoštevan Pravilnik o pogojih za opravljanje
nalog občinskega redarja (Uradni list RS,
št. 103/05).
Delovne naloge:
– nadzor nad izvajanjem nalog po Zakonu o varnosti cestnega prometa ter po
odlokih občine;
– vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji;
– opozarjanje fizičnih in pravnih oseb na
ugotovljene nepravilnosti;
– neposredno izrekanje in izterjava denarnih kazni na kraju prekrška;
– izdajanje odredb v skladu z odloki občine;
– druge naloge s področja občinskega
redarstva.
Poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom o delovnih razmerjih (Uradni list RS,
št. 42/02) ter pogojev, določenih v drugem
odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (56/02, 110/02, 2/04, 10/04, 23/05,
62/05, 75/05, 113/05 in 32/06):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da ima splošno zdravstveno zmožnost;
– da ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen
na nepogojno kazen zapora v trajanju več
kot šest mesecev;
– da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti
morajo kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
– srednja splošna ali srednja strokovna
izobrazba;
– najmanj šest mesecev ustreznih delovnih izkušenj;
– veljavno vozniško dovoljenje za vožnjo
motornih vozil kategorije B;
– opravljen strokovni upravni izpit;
– opravljen preizkus znanja za vodenje
in odločanje v prekrškovnem postopku pred
izdajo plačilnega naloga;
– opravljen preizkus znanja za občinskega redarja;
– poznavanje dela z računalnikom.
Pisna prijava z življenjepisom kandidata
mora vsebovati:
– izjavo kandidata, da je državljan Republike Slovenije;
– izjavo kandidata o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane strokovne izobrazbe,
iz katere mora biti razvidna stopnja in smer
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izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je
bila izobrazba pridobljena;
– delovne izkušnje kandidat dokazuje z
opisom dosedanjih del in nalog, ki jih je
opravljal;
– izjavo kandidata o opravljenem strokovnem upravnem izpitu;
– izjavo kandidata o tem, 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;
– pisno izjavo o tem, da zoper kandidata
ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti;
– pisno izjavo o opravljenem preizkusu
znanja iz vodenja in odločanja v prekrškovnem postopku pred izdajo plačilnega naloga
in o opravljenem preizkusu znanja za občinskega redarja.
V skladu z 89. členom Zakona o javnih
uslužbencih lahko za delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo ustreznega strokovnega izpita za imenovanje v naziv, pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto zahtevane izpite opravile najkasneje v enem letu od imenovanja v naziv.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave v roku 10 dni od dneva objave javnega
natečaja, v zaprti ovojnici z oznako: »Za
javni natečaj – Občinski redar« na naslov:
Občina Bovec, Trg golobarskih žrtev 8, 5230
Bovec.
Rok za prijavo začne teči naslednji dan
po objavi javnega natečaja v Uradnem listu
RS. Če je prijava poslana priporočeno po
pošti, se šteje, da je pravočasna, če je oddana na pošto zadnji dan roka za prijavo.
Formalno nepopolne vloge ne bodo uvrščene v izbirni postopek.
Izbira kandidata bo opravljena v izbirnem
postopku, v katerem se preizkusi usposobljenost kandidata za opravljanje nalog na
delovnem mestu. Preizkus usposobljenosti
je lahko preverjanje strokovne usposobljenosti razvidne iz pisne izjave kandidata, pisni preizkus usposobljenosti, ustni razgovor
ali v drugi obliki.
Pisni sklep o izbiri bo izdan v petnajstih
dneh po opravljeni izbiri.
Izbrani kandidat bo imenovan v naziv
najkasneje v roku osmih dni po dokončnosti
sklepa o izbiri in mu bo v nadaljnjih osmih
dneh ponujena v sklenitev pogodba o zaposlitvi za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom in trimesečnim poskusnim delom.
Dodatne informacije o izvedbi javnega
natečaja je mogoče dobiti v Uradu župana
Občine Bovec, na tel. 05/384-19-00 (Miran
Šušteršič) ali preko elektronske pošte: obcina.tajnik@bovec.si.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni
izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
za moške.
Občina Bovec
Ob-10587/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Uradni list RS, št. 32/06 ZJU
– UPB2) Skupna občinska uprava, Mestni trg
1, 2250 Ptuj, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta
višjega svetovalca v Skupni občinski
upravi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati nasled
nje pogoje:
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– univerzitetna izobrazba pravne smeri;
– najmanj štiri leta delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit
iz javne uprave) in strokovni izpit iz upravnega postopka. V nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja, prav tako
tudi strokovni izpit iz upravnega postopka.
Delovno področje:
– priprava in pregled pogodb,
– svetovanje pri zadevah z delovnih področij, ki so v pristojnosti Skupne občinske
uprave,
– sodelovanje na sejah občinskih svetov,
– priprava in izvedba javnih naročil,
– samostojno opravljanje drugih zahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Skupni občinski upravi
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji svetovalec opravljal v nazivu višji
svetovalec III z možnostjo napredovanja v
naziv višji svetovalec II in višji svetovalec I.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom s šestmesečnim poskusnim

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
delom. Izbrani kandidat bo delo opravljal
v prostorih Občine Hajdina, Hajdina 44/a,
2288 Hajdina, v prostorih Občine Markovci,
Markovci 43, 2281 Markovci, in v prostorih Občine Trnovska vas, Trnovska vas 42,
2254 Trnovska vas.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in v pravosodnih organih
(Uradni list RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto višji svetovalec« na naslov: Skupna
občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj, in
sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja daje Alenka Korpar na tel. številki:
02/748-29-90.
Skupna občinska uprava
Ob-10588/07
Mestna občina Koper objavlja javni natečaj za zasedbo 4 prostih uradniških delovnih mest:
občinski redar v Občinskem inšpektoratu občinske uprave Mestne občine
Koper.
Opis dela: opravljanje nadzora nad izvajanjem občinskih predpisov, izrekanje in
izterjevanje glob, vodenje enostavnih upravnih postopkov na prvi stopnji, opravljanje
drugih nalog s področja občinskega redarstva.
Poleg splošnih pogojev, ki jih urejajo
predpisi s področja delovnega prava morajo kandidati/ke izpolnjevati še naslednje
pogoje:
– srednja izobrazba ekonomske, upravne ali tehnične smeri.
– najmanj 6 mesecev delovnih izkušenj,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika in jezika italijanske narodne skupnosti na višji ravni,
– računalniška znanja,
– 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 (zaželjeno tudi C
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 ustrezne delovne izkušnje se upoštevajo delovne izkušnje v trajanju najmanj
6 mesecev pri opravljanju nalog:
– občinskega redarja pred uveljavitvijo Pravilnika o pogojih za opravljanje nalog občinskega redarja (Uradni list RS, št.
103/05,
– občinskega redarja pripravnika,

– vojaka, policista ali carinika ali
– varnostnika pri pravnih osebah, ki izvajajo dejavnost varovanja ljudi in premoženja.
V skladu s 4. členom Pravilnika o pogojih
za opravljanje nalog občinskega redarja, naziva občinski redar ne more dobiti, kdor:
– je bil v zadnjih treh letih pravnomočno obsojen ali je v kazenskem postopku
za kaznivo dejanje povzročitve prometne
nesreče IV. kategorije ali kaznivo dejanje
zapustitve poškodovanca v prometni nesreči brez pomoči,
– ima v evidenci več kot pet kazenskih
točk v cestnem prometu ali
– je bil pravnomočno kaznovan za prekršek zoper javni red in mir z elementi nasilja.
Naziva občinski redar ne more dobiti voznik začetnik.
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.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju slovenskega jezika in
jezika italijanske narodne skupnosti na višji
ravni,
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,
– 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.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Mestni občini Koper pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša,
bo moral sam predložiti ustrezno dokazilo.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Mestne občine Koper ter na terenu
oziroma na celotnem območju Mestne občine Koper. Delo je večizmensko (zjutraj,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
popoldan, ponoči), v gibljivem, nestalnem
urniku. Z izbranim kandidatom bo po dokončnosti sklepa o izbiri sklenjena pogodba
o zaposlitvi za nedoločen čas s polnim delovnim časom ter poskusnim delom 6 mesecev.
Formalno nepopolne in nepravočasne
prijave se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki z
zahtevanimi pisnimi izjavami o izpolnjevanju pogojev, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »javni natečaj za prosto uradniško
delovno mesto občinski redar« na naslov:
Mestna občina Koper, Verdijeva ulica 10,
6000 Koper, in sicer v roku 8 dni od dneva
objave. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: obcina@koper.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 mag. Jovan Kmekić, na tel.
05/66/46-211.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Mestna občina Koper
Št. 110-114/2007-31111
Ob-10589/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Slovenski Bistrici.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o

državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-115/2007-31111
Ob-10590/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS,
št. 41/06 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/06):
– 8 prostih mest okrajnih sodnikov na
Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrajnega sodnika, določene v 9. členu Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-112/2007-31111
Ob-10591/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 19. člena
Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
in zadnje spremembe št. 1/07):
– 1 prosto mesto okrožnega državnega tožilca na Okrožnem državnem tožilstvu v Kopru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona
o sodniški službi, in posebne pogoje za imenovanje na mesto okrožnega državnega to-
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žilca, določene v prvem odstavku 15. člena
Zakona o državnem tožilstvu.
V skladu z 19. členom Zakona o državnem tožilstvu v zvezi s 15. členom Zakona
o sodniški službi (Uradni list RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in št. 127/06),
mora prijava kandidata vsebovati naslednje
podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil imenovan v funkcijo
državnega tožilca, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za imenovanje na mesto okrožnega državnega tožilca.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev
za imenovanje na mesto državnega tožilca
lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva
podatek o poslovni sposobnosti kandidata
za tožilsko funkcijo od upravljavca matičnega registra, podatek o državljanstvu pa
od upravljavca centralne evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-126/2007/1
Ob-10614/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
vodja projektne enote v Sekretariatu,
Projektni enoti, Strukturni skladi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj 5 let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
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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 delovno mesto vodja projektne enote
se delovne izkušnje skrajšajo za tretjino v
primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno izobrazbo s
specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit,
v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve delovnega
razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in organiziranje dela projektne
enote,
– koordiniranje in vodenje izvajanja del
na področju strukturnih skladov EU,
– organiziranje medsebojnega sodelovanja in usklajevanja z notranjimi organizacijskimi enotami ministrstva in z drugimi
organi,
– sodelovanje in koordinacija dela na področju programov EU,
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv,
– samostojna priprava zahtevnih analiz,
razvojnih programov, informacij in poročil,
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo 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 vodja projektne enote 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 Ministrstva za javno upravo na Tržaški
21 v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih
prostorih.
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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 projektne enote, številka
»110-126/2007« na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66,
informacije o delovnem področju pa mag.
Marin Silič, tel. 01/478-86-45.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-128/2007/1
Ob-10615/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta
svetovalec – kontrolor v Sekretariatu,
Projektni enoti, Strukturni skladi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoko strokovno izobrazbo
družboslovne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo
skrajšajo na 7 mesecev.
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:

– preverjanje upravičenosti stroškov in
izdatkov v skladu z zahtevami zakonodaje
s področja strukturnih skladov ter glede na
sprejete finančne načrte in pogodbe,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov v zvezi s povračili ter priprava poročil
o nepravilnostih v skladu z navodili organa
upravljanja,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– sodelovanje z drugimi organizacijskimi
enotami pri pripravi razpisnih dokumentacij,
– ugotavljanje in odkrivanje sistemskih
težav, ki pomenijo tveganje za druge operacije in ugotavljanje vzrokov za tovrstne
sistemske težave.
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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec – kontrolor opravljal v nazivu svetovalec II z možnostjo napredovanja
v naziv svetovalec I. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za javno upravo na Tržaški 21 v Ljubljani oziroma v njegovih uradnih prostorih.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l.
RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto svetovalec – kontrolor, številka
»110-128/2007« na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Sekretariat, Služba za kadrovske in splošne zadeve, Tržaška 21, 1000
Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje mag. Saša Bole, tel. 01/478-85-66,
informacije o delovnem področju pa mag.
Marin Silič, tel. 01/478-86-45.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-14/2007
Ob-10616/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za uradniško delovno mesto:
svetovalec za organizacijsko kadrovske zadeve, za določen čas 3 mesecev, z
možnostjo podaljšanja.
Izbran javni uslužbenec ne bo imenovan
v uradniški naziv, pač pa se mu bodo priznale pravice oziroma dolžnosti določene glede
na uradniški naziv svetovalec III. Delo se
bo opravljalo v prostorih Občinske uprave
Občine Log – Dragomer.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna pravna,
upravna ali druga družboslovna smer;
– najmanj 7 mesecev delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– osnovna raven znanja angleškega jezika;
– državni izpit iz javne uprave;
– strokovni izpit iz upravnega postopka.
Kandidat mora izpolnjevati še pogoje,
določene v drugem odstavku 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06).
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo za tretjino v primeru, da ima kandidat
univerzitetno izobrazbo ali visoko strokovno
izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv (državni izpit iz javne uprave). V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit, v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih,
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Prav tako lahko kandidira za delovno
mesto oseba, ki nima opravljenega strokovnega izpita iz upravnega postopka, pod pogojem, da bo v primeru izbora na delovno
mesto navedeni izpit opravila najkasneje v
treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo o znanju uradnega jezika,
4. izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave,
5. izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka,
6. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,

– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
7. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Občini Vrhnika pridobitev
podatkov iz 6. točke iz uradne evidence. V
primeru, da kandidat ne bo soglašal, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila.
Formalno nepopolne prijave se ne bodo
uvrstile v izbirni postopek. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z visoko strokovni
izobrazbo upravne smeri. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
določen čas treh mesecev zaradi povečanega obsega dela ter za polni delovni čas z
možnostjo podaljšanja.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami najkasneje do 21. 4. 2007 na
naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1,
1360 Vrhnika, s pripisom »javni natečaj –
svetovalec Log – Dragomer« ali po e-pošti:
»maja.gnidovec@vrhnika.si«.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Maji Gnidovec, na tel. 01/755-54-17.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Vrhnika
Št. 110-111/2007-31111
Ob-10634/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 41/06
– uradno prečiščeno besedilo in zadnje
spremembe št. 127/06):
– 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pra-

Št.

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2715

vosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15
dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Su 20/2007-8
Ob-10635/07
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva
10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
namestnik sekretarja sodišča (eno delovno mesto).
Delovno mesto namestnik sekretarja
sodišča je uradniško delovno mesto, ki se
lahko opravlja v nazivu pravosodni svetnik
II in pravosodni svetnik I, izbrani kandidat
bo naloge opravljal v nazivu pravosodni
svetnik II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– izvrševanje zadev sodne uprave po
pooblastilu predsednika sodišča ali sekretarja,
– pomoč sekretarju sodišča pri pripravi
splošnih aktov sodišča, okrožnic in organizacijskih navodil o delu,
– sestavljanje poročil in analiz, ki se nanašajo na delo sodišča,
– sodelovanje pri vodenju in koordiniranju dela sodnega osebja ter pomoč sekretarju pri vodenju skupnih služb sodišča,
– priprava predlogov za učinkovitejše in
smotrnejše poslovanje skupnih služb sodišča,
– priprava razpisne dokumentacije in vodenje postopkov oddaje javnih naročil,
– opravljanje strokovnih del skladno s
predpisi, ki urejajo postopek na posameznem področju, in materialnimi predpisi,
– pisanje zapisnikov in spremljanje izvajanja sklepov kolegijev predsednika sodišča,
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
predsednik ali sekretar sodišča, priprava
strokovne podlage za sprejem odločitve,
priprava odločitve, priprava obrazložitve
odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– priprava poročil, analiz in informacij,
strokovnih referatov, pravnih mnenj in vlog,
– nadomeščanje sekretarja v času odsotnosti.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– najmanj sedem let delovnih izkušenj,
– opravljen pravniški državni izpit oziroma pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– poznavanje sodnih postopkov,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
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– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto namestnik sekretarja sodišča« na naslov: Kadrovska služba
Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva
8, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi
v Uradnem listu Republike Slovenije in na
spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronske oblika, poslana na elektronski naslov:
urad.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri. Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Su 20/2007-7
Ob-10636/07
Okrajno sodišče v Ljubljani, Miklošičeva
10, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona
o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
vodja pisarne izvršbe oddelka za prekrške (eno delovno mesto).
Delovno mesto vodja pisarne izvršbe oddelka za prekrške je uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu svetovalec
v pravosodju I in svetovalec v pravosodju II,
izbrani kandidat bo naloge opravljali v nazivu svetovalec v pravosodju II.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Opis del in nalog:
– koordiniranje, usmerjanje, razporejanje
in nadziranje dela uslužbencev v pisarni izvršbe oddelka za prekrške,
– vodenje IK vpisnika,
– priprava osnutkov odločb o spremembi
denarne kazni v zapor,
– vodenje evidence izvrševanja zapornih kazni ter priprava pozivov za nastop
nadomestne kazni zapora in zaporne kazni,
priprava odredb za poseben način vročanja in priprava odredb za prisilni privod na
prestajanje zaporne kazni ali nadomestne
kazni zapora,
– priprava osnutkov odločb in sklepov v
zvezi s prošnjami za odlog prestajanja nadomestnih kazni zapora in zapornih kazni
ter priprava spisa za Senat RS v primeru
pritožbe,
– dopisi v zvezi s prošnjami za obročna
plačila za zadeve, ki so že v fazi prisilne
izterjave,
– priprava spisov za izvršitve varstvenih ukrepov in odvzema premoženjske koristi ter nadzor nad plačili denarnih kazni in
stroškov postopka do izvršitve varstvenih
ukrepov,
– vodenje evidence o izvrševanju ukrepov in nadzor na izvršitvijo ukrepa odvzema
predmetov,
– vodenje evidence odvzetih in hranjenih
predmetov (prevzem in količinska kontrola
predmetov, sortiranje predmetov v skladišču, priprava predmetov za uničenje, pisanje
zapisnikov o uničenju zaseženih predmetov,
priprava predmetov za odstop raznim dobrodelnim organizacijam in VVZ in vodenje
evidence o odstopih, izločanje predmetov, ki
se vrnejo obdolžencem, priprava in vračanje
predmetov obdolžencem, izločanje predmetov, ki ostanejo v spisu),
– priprava poročil s področja izvršbe na
oddelku za prekrške.
Posebni pogoji, ki jih morajo kandidati
izpolnjevati za zasedbo delovnega mesta:
– visoka izobrazba upravne ali družboslovne smeri,
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen izpit iz poznavanja določil
Sodnega reda,
– poznavanje dela z računalnikom,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– znanje slovenskega jezika,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,

– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Skladno z 89. členom ZJU lahko na razpisano delovno mesto kandidirajo tudi osebe, ki nimajo opravljenega državnega izpita
iz javne uprave in izpita Sodnega reda pod
pogojem, da bodo v primeru izbora na delovno mesto navedena izpita opravili najkasneje v letu dni od imenovanja v naziv.
Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in
ustanova, na kateri je bila pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranim kandidatom sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal na sedežu Okrajnega sodišča v Ljubljani, Miklošičeva 10, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
s 24. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 22/04, 57/05 in 10/06) ne bodo
uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo z življenjepisom
v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z
označbo: »za javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja pisarne izvršbe
oddelka za prekrške« na naslov: Okrožno
sodišče v Ljubljani, kadrovska služba, Tavčarjeva 9, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronske oblika, poslana na elektronski
naslov: urad.ozlj@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim
podpisom.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrajno sodišče v Ljubljani

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Su 20/2007-5
Ob-10637/07
Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva
9, Ljubljana, na podlagi 58. člena Zakona
o Javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06
– UPB, v nadaljevanju ZJU) objavlja javni
natečaj za zasedbo prostega delovnega mesta za nedoločen čas
strokovni sodelavec (4 prosta delovna
mesta za nedoločen čas).
Delovno mesto strokovni sodelavec je
uradniško delovno mesto, ki se lahko opravlja v nazivu višji pravosodni svetovalec III,
višji pravosodni svetovalec II in višji pravosodni svetovalec I, izbrani kandidati bodo
naloge opravljali v nazivu višji pravosodni
svetovalec III.
V besedilu objave uporabljeni izrazi, napisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli sodnik, priprava strokovne podlage za sprejem
odločitve, priprava odločitve, priprava obrazložitve odločitve,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zasliševanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na glavno obravnavo, vodenje
obravnav pod vodstvom sodnika,
– priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil
organa,
– opravljanje najzahtevnejših strokovnih
del skladno s predpisi, ki urejajo postopek
na posameznem področju, in materialnimi
predpisi,
– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb,
– priprava pomembnejših poročil, analiz
in informacij, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika sodišča, vodje oddelka,
sodnika ali vodje strokovnih sodelavcev.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosta
delovna mesta morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri,
– 2 leti delovnih izkušenj,
– pravniški državni ali pravosodni izpit,
– poznavanje dela z računalnikom,
– znanje uradnega jezika,
– znanje tujega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– da oseba ni bila pravnomočno obsojena zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in, da ni
bila obsojena na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper osebo ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.

Prijava z življenjepisom mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila pridob
ljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerih je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo kandidata, da ima opravljen pravniški državni oziroma pravosodni
izpit,
4. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– pisno izjavo kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in o tem, da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni v
vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti.
5. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani pridobitev podatkov iz 4. točke iz uradne evidence.
Delovno razmerje bo z izbranimi kandidati sklenjeno za nedoločen čas s trimesečnim poskusnim delom in s polnim delovnim
časom.
Izbrani kandidati bodo delo opravljali na
sedežu Okrožnega sodišča v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
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 strokovni sodelavec'' na naslov: Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 8, Ljubljana, in sicer v roku
8 dni po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije in na spletni strani Ministrstva za
javno upravo.
Kandidati bodo pisno obveščeni v 15
dneh po odločitvi o izbiri.
Dodatne informacije lahko dobite v kadrovski službi Okrožnega sodišča v Ljubljani, tel. 01/300-18-80.
Okrožno sodišče v Ljubljani
Ob-10638/07
Na podlagi 58. in 82. člena Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2
in 131/06 - odl. US), objavlja Občina Straža
javni natečaj za zasedbo uradniškega delovnega mesta
direktorja/ice občinske uprave.
Delovno mesto je uradniško delovno mesto na položaju, ki se opravlja v nazivu višji
svetovalec I. Kandidati, ki se bodo prijavili
na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna ali visoka strokovna izobrazba,
– najmanj 7 let delovnih izkušenj,
– znanje uradnega jezika,
– državljanstvo Republike Slovenije,
– opravljen državni izpit iz javne uprave,
– opravljen strokovni izpit iz upravnega
postopka,
– aktivno znanje angleškega ali nemškega jezika,
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– znanja potrebna za organizacijo in vodenje dela,
– poznavanje upravnega poslovanja,
– poznavanje dela z računalnikom,
– imajo 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.
Od kandidatov pričakujemo, da imajo
opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka, da imajo znanje angleškega ali
nemškega jezika, organizacijske, vodstvene
in komunikacijske sposobnosti, sposobnost
timskega dela, poznavanje področja, za katerega kandidirajo, poznavanje upravnega
poslovanja, poznavanje državne uprave, ter
dobro poznavanje uporabniških programov
v okolju Windows.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo
ali ima opravljen strokovni izpit za imenovanje v naziv – državni izpit iz javne uprave. V
nasprotnem primeru bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v skladu s prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih uslužbencih
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in usklajevanje dela občinske
uprave,
– skrb za zakonito, dosledno, učinkovito in smotrno opravljanje nalog občinske
uprave,
– izdajanje odločb v upravnem postopku
na prvi stopnji,
– opravljanje najzahtevnejših nalog občinske uprave in sodelovanje v projektnih
skupinah,
– opravljanje drugih organizacijskih nalog v zvezi z delovanjem občinske uprave
ter skrb za sodelovanje z drugimi organi,
– na podlagi pooblastila župana izvrševanje proračuna in skrb za izvajanje notranje kontrole,
– predlaganje županu sprejem določenih
odločitev na podlagi predstojnikov organov
občinske uprave,
– zagotavljanje oziroma neposredna pomoč pri zagotavljanju razvoja Občine Straža,
– opravljanje drugih nalog, določenih s
predpisi Občine Straža ter po odredbah župana.
Prijava mora vsebovati:
1.Izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena.
2. Opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj.
3. Izjavo o znanju uradnega jezika.
4. Izjavo o opravljenem državnem izpitu
iz javne uprave.
5. Izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka.
6. Izjavo o znanju angleškega ali nemškega jezika.
7. Izjavo o znanju upravnega poslova
nja.
8. Izjavo o znanju dela z računalnikom.
9. Izjavo o vozniškem dovoljenju B kategorije.
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10. 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,
11. Izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Občini Straža pridobitev podatkov iz 10. točke iz uradne evidence. V primeru, da kandidat ne soglaša, mora
sam predložiti ustrezna dokazila.
K prijavi lahko kandidat predloži fotokopije dokazil o izpolnjevanju pogojev: diplome,
delovne knjižice, odločbe o imenovanju v
uradniški naziv (v kolikor jo kandidat ima),
dokazila o opravljenem državnem izpitu iz
javne uprave in o opravljenem strokovnem
izpitu iz upravnega postopka, dokazila o državljanstvu, ter potrdili, 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.
Kandidati morajo k prijavi z dokazili in
življenjepisom priložiti tudi program dela ter
vizijo razvoja Občinske uprave Občine Straža. V prijavi lahko kandidat poleg formalne
izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo
petih let, s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Občinske uprave Občine Straža, Ulica talcev
9, 8351 Straža.
Obravnavane bodo samo popolne prijave.
Formalno nepopolne in nepravočasne prijave
se ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
direktorja/ice občinske uprave« na naslov:
Občina Straža, Ulica talcev 9, 8351 Straža,
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: obcina.straza@siol.net, 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 dobite na tel. 07/308-36-96, pri Alojzu
Knaflju.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški spolni slovnični obliki,
so uporabljeni kot nevtralni za ženske in
moške.
Občina Straža
Ob-10657/07
Svet zavoda Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska 10, 1310 Ribnica, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/-ka mora za imenovanje na
funkcijo ravnatelja/-ice izpolnjevati splošne
zakonske pogoje po 53. členu ZOFVI (Ur.
l. RS, št. 16/07, z dne 23. 2. 2007 – uradno
prečiščeno besedilo).
Poleg zakonsko določenih pogojev, mora
imeti kandidat/-ka pedagoške, vodstvene,

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
organizacijske in druge sposobnosti za
uspešno vodenje zavoda.
Vlogi priložite:
– potrdila in dokazila o izobrazbi in izpolnjevanju ostalih pogojev, določenih s tem
razpisom,
– kratek opis dosedanjih delovnih izkušenj,
– program vodenja zavoda,
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in
– potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev pošljite na naslov: Svet
Glasbene šole Ribnica, Kolodvorska 10,
1310 Ribnica, s pripisom »Za razpis ravnatelja«.
Rok prijave je 8 dni po datumu razpisa.
Vsi prijavljeni kandidati bodo prejeli pisno
obvestilo o imenovanju izbranega kandidata
v zakonitem roku.
Izbrani/-a kandidat/-ka bo imenovan/-a
za obdobje 5 let.
Predvideni začetek dela je 1. september
2007.
Svet zavoda
Glasbene šole Ribnica
Št. 110-30/1-2007
Ob-10658/07
Svet Srednje ekonomske šole Celje, Vodnikova 10, Celje, razpisuje delovno mesto
ravnatelja/ravnateljice.
Kandidat/ka za imenovanje na funkcijo ravnatelja/ravnateljice mora izpolnjevati
splošne zakonske pogoje in posebne pogoje ter:
– ima visokošolsko izobrazbo ter izpolnjuje druge pogoje za opravljanje dela učitelja ali svetovalnega delavca na srednji šoli,
kjer bo opravljal-a funkcijo ravnatelja/ravnateljice,
– ima naziv svetnika ali svetovalca oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– ima opravljen ravnateljski izpit oziroma
si ga pridobi najpozneje v enem letu po začetku mandata,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj v
vzgoji in izobraževanju,
– in bil-a pravnomočno obsojen-a zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen
zapora v trajanju več kot 6 mesecev,
– ni bil-a pravnomočno obsojen zaradi
kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost.
Izbrani kandidat/ka bo imenovan-a za
dobo pet let.
Previden začetek dela je 1. 8. 2007.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojev, o dosedanjih delovnih
izkušnjah, kratkim življenjepisom ter programom vodenja zavoda naj kandidati pošljejo
v roku 10 dni po objavi razpisa na naslov:
Svet Srednje ekonomske šole Celje, Vodnikova 10, 3000 Celje, s pripisom »za razpis
ravnatelja«.
Svet Srednje ekonomske šole Celje
Št. 100-218/2007/2
Ob-10659/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Žalec.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Žalcu, Savinjske čete 5.
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.
Načelnik Upravne enote Žalec 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo

Št. 100-217/2007/3
Ob-10660/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Zagorje ob
Savi.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
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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
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Zagorju ob Savi, Cesta
9. avgusta 5.
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.
Načelnik Upravne enote Zagorje ob Savi
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, Radivoj Uroševič, Policijski sindikat, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
01/251-75-92.
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Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-215/2007/3
Ob-10661/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Tržič.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno bese-
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dilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Tržiču, Trg svobode 18.
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.
Načelnik Upravne enote Tržič 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, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10662/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Škofja
Loka.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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,
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4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Škofji Loki, Poljanska
c. 2.
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.
Načelnik Upravne enote Škofja Loka 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-229/2007/3
Ob-10663/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Vrhnika.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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,
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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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa na Vrhniki, Tržaška c. 1.
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.
Načelnik Upravne enote Vrhnika bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenova-
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nja 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, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-127/2007/3
Ob-10664/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Črnomelj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar

na sedežu organa v Črnomlju, Zadružna
cesta 16.
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.
Načelnik Upravne enote Črnomelj 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, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-226/2007/2
Ob-10665/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Radovljica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.

Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Radovljici, Gorenjska
c. 18.
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.
Načelnik Upravne enote Radovljica 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Nevenka Črešnar
Pergar, Aktiva invest, d.d., Dunajska 156,
Ljubljana, tel. 01/560-46-71.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-209/2007/4
Ob-10666/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Pesnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
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– 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
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Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Pesnici, Pesnica 39/A.
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.
Načelnik Upravne enote Pesnica 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.
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 za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-203/2007/3
Ob-10667/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Dravograd.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
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– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na

vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Dravogradu, Meža 10.
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.
Načelnik Upravne enote Dravograd 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-58.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
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Št. 100-206/2007/3
Ob-10668/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Jesenice.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo zanj
opravilo varnostno preverjanje za dostop do
tajnih podatkov stopnje »Zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS,
št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2),
vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in
pravosodnih organih, Ur. l. RS, št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami prever-

janja, 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
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa na Jesenicah, Cesta M.
Tita 78.
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.
Načelnik Upravne enote Jesenice 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-58.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
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ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-207/2007/3
Ob-10669/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Krško.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
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položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Krškem, Cesta krških
žrtev 14.
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.
Načelnik Upravne enote Krško 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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, Univerza 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.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-210/2007/3
Ob-10670/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ravne na
Koroškem.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Ravnah na Koroškem,
Čečovje 12A.
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.
Načelnik Upravne enote Ravne na Koroškem 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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 za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-231/2007/3
Ob-10671/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ljubljana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Ljubljani, Adamič Lundrovo
nabrežje 2.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur.
l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni
postopek.
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Načelnik Upravne enote Ljubljana bo
najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna znanja vodenja v javni upravi in druga
specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-219/2007/2
Ob-10672/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Idrija.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univer-
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zitetno 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Idriji, Študentovska 2.
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.
Načelnik Upravne enote Idrija 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, doc. dr. Božo
Grafenauer, Pravna fakulteta, Univerza 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.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-201/2007/2
Ob-10673/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ajdovščina.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na

to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije 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

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Ajdovščini, Gregorčičeva 17.
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.
Načelnik Upravne enote Ajdovščina 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 odgovorna predsednica posebne natečajne komisije, Štefka Korade Purg,
Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za
organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-18-58.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-213/2007/2
Ob-10674/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Šentjur pri
Celju.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se

preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
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– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Šentjurju pri Celju, Mestni
trg 10.
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.
Načelnik Upravne enote Šentjur pri Celju
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, doc. dr. Božo
Grafenauer, Pravna fakulteta, Univerza 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.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-230/2007/2
Ob-10675/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
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načelnika Upravne enote Piran.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– znanje uradnega jezika;
– višja raven znanja jezika narodne skupnosti;
– 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo o znanju jezika narodne skupnosti na višji ravni oziroma izjavo o zaključenem najmanj srednješolskem izobraževanju, opravljenem na območju, kjer živi
narodna skupnost,
6. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Piranu, Obala 114A.
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.
Načelnik Upravne enote Piran bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj« in navedbo delovnega mesta na
naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne objave v
Uradnem listu RS ali dnevnem časopisu ter
na spletni strani Ministrstva za javno upravo.
Za pisno obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si, pri čemer veljavnost prijave
ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.

Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-204/2007/3
Ob-10676/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Gornja Radgona.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
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l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Gornji Radgoni, Partizanska c. 13.
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.
Načelnik Upravne enote Gornja Radgona 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, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-205/2007/5
Ob-10677/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Grosuplje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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,
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– 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev;
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Grosupljem, Kolodvorska
c. 2.
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.
Načelnik Upravne enote Grosuplje 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.

Stran

2732 /

Št.

33 / 13. 4. 2007

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, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-208/2007/2
Ob-10678/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Murska Sobota.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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,
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2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Murski Soboti, Kardoševa 2.
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.
Načelnik Upravne enote Murska Sobota
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, 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 za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-220/2007/2
Ob-10679/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ilirska Bistrica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.

Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Ilirski Bistrici, Bazoviška 14.
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.
Načelnik Upravne enote Ilirska Bistrica
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, 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 za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-225/2007/3
Ob-10680/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ptuj.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zah-
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teva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije 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
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kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa na Ptuju, Slomškova ul. 10.
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.
Načelnik Upravne enote Ptuj 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, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-223/2007/2
Ob-10681/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/2006 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Maribor.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.

Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Mariboru, Ul. heroja Staneta 1.
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.
Načelnik Upravne enote Maribor 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, Robert Marolt, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva 3, Ljubljana, tel. 01/369-54-28.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-212/2007/2
Ob-10682/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Sežana.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na

vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Sežani, Partizanska
cesta 4.
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.
Načelnik Upravne enote Sežana bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja na položaj dolžan pridobiti funkcionalna
znanja vodenja v javni upravi in druga specialna znanja v okviru štirimesečnega razvojnega programa »Vodenje in upravljanje
v upravi«, ki ga organizira in izvaja Upravna
akademija.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj« in navedbo delovnega mesta na naslov: Ministrstvo za javno upravo,
Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška
21, Ljubljana in sicer v roku 15 dni od dne
objave v Uradnem listu RS ali dnevnem
časopisu ter na spletni strani Ministrstva
za javno upravo. Za pisno obliko prijave
se šteje tudi elektronska oblika, poslana
na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, pri
čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati se naj glede vprašanj v zvezi
z izjavami obrnejo na Ministrstvo za javno
upravo, Direktorat za organizacijo in kadre,
tel. 01/478-16-70.
Za dajanje informacij o izvedbi javnega
natečaja je odgovoren predsednik posebne
natečajne komisije, mag. Marko Starman,
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Kotnikova 28, Ljubljana, tel. 01/308-31-78.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
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pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-214/2007/2
Ob-10683/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Trbovlje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
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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
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Trbovljah, Mestni trg 4.
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.
Načelnik Upravne enote Trbovlje 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, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-216/2007/3
Ob-10684/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Velenje.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno bese-

dilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Velenju, Rudarska 6A.
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.
Načelnik Upravne enote Velenje 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.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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, Jože Romšek, Policija,
Štefanova 2, Ljubljana, tel. 01/472-42-69.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-222/2007/3
Ob-10685/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Lenart.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno

upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Lenartu, Trg osvobo
ditve 7.
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.
Načelnik Upravne enote Lenart 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, Direkto-
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rat 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, Radivoj Uroševič, Policijski sindikat, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
01/251-75-92.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-229/2007/3
Ob-10686/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ribnica.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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,
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– 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Ribnici, Gorenjska c. 9.
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.
Načelnik Upravne enote Ribnica bo najkasneje v petnajstih mesecih od imenovanja
na položaj dolžan pridobiti funkcionalna zna-

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
nja 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.
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 za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-224/2007/3
Ob-10687/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ormož.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magiste
rijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Ormožu, Ptujska c. 6.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
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.
Načelnik Upravne enote Ormož 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, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-211/2007/3
Ob-10688/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Ruše.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za

katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06 - uradno prečiščeno besedilo 2), vendar samo v primeru, če bo kot
izbrani kandidat predlagan v imenovanje na
položaj (Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne
uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS,
št. 139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije 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.
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50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno razmerje za določen čas, za dobo petih
let. Delo bo opravljal v nazivu podsekretar
na sedežu organa v Rušah, Kolodvorska
ul. 9.
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.
Načelnik Upravne enote Ruše 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, dr. Matjaž Nahtigal, tel.
01/478-16-70.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 100-202/2007/3
Ob-10689/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Domžale.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj sedem let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
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Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti ali
doktoratom znanosti.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
4. izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur.
l. RS, št. 50/06-uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu sekretar na sedežu organa v Domžalah, Ljubljanska 69.
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.
Načelnik Upravne enote Domžale 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, Radivoj Uroševič, Policijski sindikat, Štefanova 2, Ljubljana, tel.
01/251-75-92.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Ob-10690/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 – UPB2)
Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21,
Ljubljana objavlja javni natečaj za položaj
načelnika Upravne enote Laško.
Kandidati, ki se bodo prijavili na položaj,
morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo s specializacijo oziroma magisterijem;
– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;

– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti 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 javno
upravo pridobitev podatkov iz 3. točke iz
uradne evidence,
5. izjavo, da soglaša s tem, da se bo
zanj opravilo varnostno preverjanje za dostop do tajnih podatkov stopnje »Zaupno«
v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l.
RS, št. 50/06 – uradno prečiščeno besedilo
2), vendar samo v primeru, če bo kot izbrani
kandidat predlagan v imenovanje na položaj
(Uredba o postopku za zasedbo prostega
delovnega mesta v organih državne uprave in pravosodnih organih, Ur. l. RS, št.
139/06).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Posebna natečajna komisija bo skladno s Standardi strokovne usposobljenosti, merili za izbiro in metodami preverjanja, ki jih je določil Uradniški svet (št.
906-2/2003 in 906-2/2003-1, objavljeni na
spletni stani Ministrstva za javno upravo
– http://www.mju.gov.si/), preverjala tudi
vrsto, raven ali obseg zahtev za delo na
delovnem mestu uradnika na položaju in
sicer, najmanj 3 leta delovnih izkušenj na
vodstvenih delovnih mestih v javnem ali zasebnem sektorju.
Posebna natečajna komisija bo v razgovoru presojala znanja kandidatov, in sicer:
– poznavanje razvojnih usmeritev delovanja državne uprave,
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– poznavanje načrtovanja in rabe proračunskih sredstev,
– poznavanje pravne ureditve področja
dela Evropske unije.
Poznavanje pravne ureditve dela Evropske unije lahko kandidati izkažejo tudi z
ustreznim pisnim dokazilom, strokovno uveljavljenost na področju pa tudi z ustreznimi
referencami.
Posebna natečajna komisija bo z razgovorom ugotovila komunikacijske veščine
kandidata, upravljavske in vodstvene sposobnosti pa bo presojala bodisi na podlagi
razgovora, bodisi na podlagi priloženih referenc, bodisi na podlagi ocene strokovne
institucije.
Za izbranega kandidata, se v skladu z
Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št.
50/06 – uradno prečiščeno besedilo 2) opravi varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno«.
Izbrani kandidat bo imenovan na položaj za dobo petih let. S kandidatom, ki ni
zaposlen v upravi, pa bo sklenjeno delovno
razmerje za določen čas, za dobo petih let.
Delo bo opravljal v nazivu podsekretar na
sedežu organa v Laškem, Mestna ul. 2.
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.
Načelnik Upravne enote Laško 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, Franc Tomažič, Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za e-upravo
in upravne procese, Tržaška 21, Ljubljana,
tel. 01/478-86-66.
Kandidatom, ki jih bo posebna natečajna
komisija glede na strokovno usposobljenost
ocenila kot primerne in ostalim kandidatom
za položaj, bo izdan pisni sklep posebne
natečajne komisije.
Izbranemu kandidatu bo naknadno izdana in vročena odločba o imenovanju za
položaj, neizbrani kandidati pa bodo o izbiri
pisno obveščeni v 8 dneh od dneva imenovanja izbranega kandidata.
Ministrstvo za javno upravo
Št. 110-11/2007
Ob-10707/07
Občina Vrhnika, Tržaška cesta 1, Vrhnika objavlja javni natečaj za prosto pripravniško mesto:

svetovalec – pripravnik
v Medobčinskem inšpektoratu Občin Vrhnika, Logatec, Brezovica, Dobrova – Polhov
Gradec in Borovnica, Cankarjev trg 4, Vrhnika, za osebo, ki bo prvič začela opravljati
delo in se bo usposabljala za opravljanje
državnega izpita iz javne uprave.
Pogoji:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne, upravne ali druge družboslovne
smeri;
– znanje računalniških aplikacij;
– višja raven znanja angleškega jezika.
Kandidat/ka mora izpolnjevati še pogoje, določene v drugem odstavku 88. člena
Zakona o javnih uslužbencih (Ur. l. RS, št.
32/06).
Pisni vlogi mora kandidat priložiti:
– pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
– pisno izjavo, da zoper kandidata ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po
uradni dolžnosti;
– pisna izjava kandidata, da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev;
– pisno izjavo o državljanstvu Republike
Slovenije.
Natečajna komisija bo strokovno usposobljenost kandidatov presojala na podlagi
priloženih pisnih izjav in pogovora z njimi ter
s pomočjo morebitnih drugih metod preverjanja strokovne usposobljenosti.
Potrdila oziroma soglasje za pridobivanje podatkov iz uradnih evidenc bo izbrani
kandidat moral predložiti pred imenovanjem
v naziv. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno
delovno razmerje za določen čas desetih
mesecev. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati pravne ali upravne smeri.
Kandidate vabimo, da pošljejo pisne
prijave z življenjepisom in zahtevanimi pisnimi izjavami najkasneje do 23. 4. 2007
na naslov: Občina Vrhnika, Tržaška cesta
1, 1360 Vrhnika s pripisom »javni natečaj – svetovalec pripravnik« ali po e-pošti:
maja.gnidovec@vrhnika.si.
Prijavljeni kandidati bodo o izbiri pisno
obveščeni v roku 8 dni po opravljeni izbiri.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri
Maji Gnidovec, na tel. 01/755-54-17.
V besedilu natečaja uporabljeni izrazi,
zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.
Občina Vrhnika bo obravnavala samo popolne prijave.
Občina Vrhnika
Št. 103-30/2007-4
Ob-10711/07
Ministrstvo za zdravje objavlja 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; v nadaljevanju: ZJU)
javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta:
vodja oddelka za kakovost v Sektorju
za razvoj in koordinacijo sistema zdravstvenega varstva.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetno izobrazbo medicinske
smeri;
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– najmanj šest let delovnih izkušenj;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti, in ne smejo
biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev;
– zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na
to, ali je bilo delovno razmerje sklenjeno
oziroma pripravništvo opravljeno pri istem
ali pri drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se upošteva tudi drugo delo na enaki
stopnji zahtevnosti, kot je delovno mesto, za
katero oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas opravljanja takega dela in stopnja
izobrazbe.
Zahtevane delovne izkušnje se skrajšajo
za tretjino v primeru, da ima kandidat univerzitetno izobrazbo z magisterijem znanosti,
doktoratom znanosti oziroma zaključenim
specialističnim študijem.
Pri izbranem kandidatu se bo preverjalo,
ali ima opravljen strokovni izpit (državni izpit iz javne uprave). V nasprotnem primeru
bo moral izbrani kandidat strokovni izpit v
skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJU
opraviti najkasneje v enem letu od sklenitve
delovnega razmerja.
Delovno področje:
– vodenje in sodelovanje v najzahtevnejših projektnih skupinah;
– opravljanje drugih najzahtevnejših nalog;
– samostojno oblikovanje sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv;
– vodenje projektnih skupin;
– neposredna pomoč vodji sektorja pri
vodenju strokovnih nalog na delu delovnega
področja ministrstva;
– vodenje oddelka.
Prijava mora vsebovati:
1. izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena;
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj;
3. izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti, in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti;
4. izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Ministrstvu za zdravje
pridobitev podatkov iz 3. točke iz uradne
evidence;
5. pisno izjavo, da soglaša s tem, da se
bo zanj v primeru, da bo izbran, opravilo
varnostno preverjanje za dostop do tajnih
podatkov stopnje »Zaupno« v skladu z Zakonom o tajnih podatkih (Ur. l. RS, št. 50/06
- UPB2).
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Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu vodje Oddelka za kakovost opravljal
v nazivu podsekretar. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom.
Izbrani kandidat bo delo opravljal v prostorih Ministrstva za zdravje, Štefanova 5,
Ljubljana.
Nepopolne prijave ali prijave, iz katere
izhaja, da kandidat ne izpolnjuje natečajnih
pogojev, se v skladu z 21. členom Uredbe
o postopku za zasedbo delovnega mesta v
organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št. 139/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto vodja Oddelka za kakovost, št.
103-30/2007«, na naslov: Ministrstvo za
zdravje, Sekretariat, Štefanova 5, Ljubljana, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije ter na spletni strani Ministrstva za javno upravo. Za pisno
obliko prijave se šteje tudi elektronska oblika, poslana na elektronski naslov: ministrstvo.zdravje@gov.si, pri čemer veljavnost
prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja. Obvestilo o končanem izbirnem
postopku bo objavljeno na spletnih straneh
Ministrstva za zdravje (www.mz.gov.si).
Dodatne informacije dobite vsak delovni
dan pri kontaktni osebi Tadeji Kocjančič na
tel. 01/478-60-26.
V besedilu javnega natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični
obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske
in moške.
Ministrstvo za zdravje
Št. 110-154/2006-16
Ob-10717/07
Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta
55, 1000 Ljubljana, objavlja javni natečaj za
zasedbo prostega uradniškega delovnega
mesta:
svetovalec za zakonodajo in upravne
zadeve (m/ž)
v Sekretariatu generalnega sekretarja
/Pravni službi/ Oddelku za zakonodajne in
upravne zadeve.
Naloge uradniškega delovnega mesta se
lahko opravljajo v dveh zaporednih nazivih:
svetovalec II in svetovalec I.
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj visoka strokovna izobrazba
pravne smeri;
– najmanj 3 leta in 7 mesecev delovnih
izkušenj z visoko strokovno izobrazbo oziroma 7 mesecev z univerzitetno izobrazbo ali
visoko strokovno izobrazbo s specializacijo
oziroma magisterijem;
– znanje uradnega jezika;
– državljanstvo Republike Slovenije;
– strokovni izpit iz upravnega postopka;
– ne smejo biti osebe z dvojnim državljanstvom;
– ne smejo biti pravnomočno obsojeni
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se
preganja po uradni dolžnosti in ne smejo
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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. V nasprotnem primeru bo moral izbrani
kandidat navedeni strokovni izpit, v skladu s
prvim odstavkom 89. člena Zakona o javnih
uslužbencih, opraviti najkasneje v enem letu
od sklenitve delovnega razmerja.
Za izbranega kandidata se v skladu s
35. členom Zakona o obrambi (Ur. l. RS, št.
103/04 – uradno prečiščeno besedilo) opravi varnostno preverjanje.
Delovno področje:
– pomoč pri pripravi predpisov in drugih
zahtevnejših gradiv,
– zbiranje, urejanje in priprava podatkov
za oblikovanje zahtevnejših gradiv,
– samostojno oblikovanje manj zahtevnih gradiv s predlogi ukrepov,
– vodenje in odločanje v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji,
– opravljanje drugih upravnih nalog podobne zahtevnosti.
Prijava mora vsebovati:
1. pisno izjavo o izpolnjevanju pogoja
glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora
biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter
leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba
pridobljena,
2. opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
3. pisno izjavo o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka z navedbo
ustanove in datuma, kdaj je bil opravljen,
4. pisno izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– nima dvojnega državljanstva,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja
po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega
dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti,
5. pisno izjavo, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje Ministrstvu za
obrambo pridobitev podatkov iz 4. točke iz
uradne evidence,
6. pisno izjavo, da soglaša s tem, da
se bo zanj opravilo varnostno preverjanje
skladno s 35. členom Zakona o obrambi
(Ur. l. RS, št. 103/04 - uradno prečiščeno
besedilo).
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu svetovalec za zakonodajo in upravne zadeve opravljal v nazivu svetovalec II z

možnostjo napredovanja v naziv svetovalec
I. Z izbranim kandidatom bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Izbrani kandidat bo delo
opravljal v prostorih Ministrstva za obrambo,
na Vojkovi cesti 55 v Ljubljani.
Formalno nepopolne prijave se v skladu
z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo
delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Ur. l. RS, št.
139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki
jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za
javni natečaj za prosto uradniško delovno
mesto svetovalec za zakonodajo in upravne zadeve, številka: »110-154/2006« na
naslov: Ministrstvo za obrambo, Sekretariat generalnega sekretarja, Urad za upravljanje človeških virov, Kadrovska služba,
Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, in sicer
v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS
ter na spletni strani Ministrstva za javno
upravo. Za pisno obliko prijave se šteje tudi
elektronska oblika, poslana na elektronski
naslov: glavna.pisarna@mors.si, pri čemer
veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Obvestilo o končanem izbirnem postopku bo objavljeno na spletnih straneh Ministrstva za obrambo (www.mors.si).
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Mateja Novak, tel. 471-14-47.
Opomba: uporabljeni izrazi, zapisani v
moški spolni slovnični obliki, so uporabljeni
kot nevtralni za ženske in moške.
Ministrstvo za obrambo
Št. 110-75/2007-31111
Ob-10719/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena Zakona o sodniški službi (Ur. l. RS, št. 27/2007
– uradno prečiščeno besedilo):
– 1 prosto mesto višjega sodnika na
Oddelku za civilno sodstvo Višjega sodišča v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto višjega sodnika, določene v 11. členu Zakona
o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 110-49/2007-31111
Ob-10720/07
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
27/2007 – uradno prečiščeno besedilo in
zadnje spremembe št. 127/2006):
– 4 prosta mesta okrožnih sodnikov
na civilnem oddelku Okrožnega sodišča
v Celju.
Razpisni pogoji:
Univerzitetni diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne pogoje za izvolitev iz 8. člena
in posebne pogoje za izvolitev na mesto
okrožnega sodnika, določene v 10. členu
Zakona o sodniški službi.
Prijava kandidata mora vsebovati naslednje podatke:
– osebno ter morebitno prejšnje osebno
ime kandidata,
– datum in kraj rojstva,
– enotno matično številko občana
(EMŠO),
– poštni naslov, na katerem je dosegljiv,
– naslov stalnega ali začasnega prebivališča ter
– kontaktno telefonsko številko.
Kandidat, ki še ni bil izvoljen v sodniško
funkcijo, mora prijavi priložiti tudi:
– dokazilo o splošni zdravstveni zmožnosti in
– dokazilo o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni opravil pravniškega državnega izpita v Republiki Sloveniji.
Vsi kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po
pridobljeni univerzitetni diplomi z dokazili in
dokazila o izpolnjevanju posebnih pogojev
za izvolitev na razpisano sodniško mesto.
Dokazila o izpolnjevanju drugih pogojev iz prvega odstavka 8. člena Zakona o
sodniški službi pridobi Ministrstvo za pravosodje.
Za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za
izvolitev sodnika lahko Ministrstvo za pravosodje pridobiva podatek o poslovni sposobnosti kandidata za sodniško funkcijo od
upravljavca matičnega registra, podatek o
državljanstvu pa od upravljavca centralne
evidence o državljanstvu.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov kandidata.
Pisne prijave sprejema Ministrstvo za
pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3,
15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Su 010602/2007-237
Ob-10858/07
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih
uslužbencih (Ur. l. RS, št. 32/06 - UPB2)
Okrožno sodišče v Novi Gorici, Kidričeva
14, 5000 Nova Gorica objavlja javni natečaj
za zasedbo uradniškega delovnega mesta
višje(ga) pravosodne(ga) svetoval
ke(ca) - strokovne(ga) sodelavke(ca) pri
Okrožnem sodišču v Novi Gorici (2 mesti).
Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto
delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba pravne smeri
z opravljenim pravniškim državnim izpitom
(VII. stopnja izobrazbe),
– 2 leti delovnih izkušenj,
– poznavanje dela z računalnikom,
– da kandidat ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja,
ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni
bil obsojen na nepogojno kazen zapora v
trajanju več kot šest mesecev,
– da zoper kandidat ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– državljanstvo Republike Slovenije.
Kot delovne izkušnje se šteje delovna
doba na delovnem mestu, za katero se zahteva ista stopnja izobrazbe in čas pripravništva v isti stopnji izobrazbe, ne glede na to,
ali je bilo delovno razmerje sklenjeno oziroma pripravništvo opravljeno pri istem ali pri
drugem delodajalcu. Kot delovne izkušnje se
upošteva tudi drugo delo na enaki stopnji
zahtevnosti, kot je delovno mesto, za katero
oseba kandidira, pri čemer se upošteva čas
opravljanja takega dela in stopnja izobrazbe.
Delovno področje:
– proučevanje zadev, ki mu jih dodeli
sodnik, pripravljanje strokovnih podlag za
sprejem odločitev, pripravljanje odločitev,
pripravljanje obrazložitev odločitev,
– spremljanje in proučevanje prakse tujih
sodišč ter tuje strokovne literature,
– sprejemanje vlog in izjav strank na
zapisnik, zaslišanje strank, prič in izvedencev po naročilu sodnika v posameznih
zadevah izven glavne obravnave, opravljanje priprav na 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,
– 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, strokovnih referatov, pravnih
mnenj in vlog,
– opravljanje drugih strokovnih del po
odredbi predsednice sodišča, vodje oddelka ali sodnika,
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– poročanje na sejah senatov in izdelava
osnutkov sodnih odločb.
Prijava mora vsebovati:
– izjavo o izpolnjevanju pogoja glede
zahtevane izobrazbe, ter opravljenem pravniškem državnem izpitu, iz katere mora biti
razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto
in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena, ter leto in ustanovo, ki je izdala
potrdilo o opravljenem pravniškem državnem izpitu,
– opis delovnih izkušenj, iz katerega je
razvidno izpolnjevanje pogoja glede zahtevanih delovnih izkušenj,
– izjavo kandidata, da:
– je državljan Republike Slovenije,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi
naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obojen na
nepogojno kazen zapora v trajanju več kot
šest mesecev,
– zoper njega ni bila vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni
dolžnosti,
– izjavo, da za namen tega natečajnega
postopka dovoljuje Okrožnemu sodišču v
Novi Gorici, pridobitev podatkov iz tretje alinee iz uradne evidence.
Zaželeno je, da prijava vsebuje tudi kratek življenjepis ter da kandidat v njej poleg
formalne izobrazbe navede tudi druga znanja in veščine, ki jih je pridobil.
Izbrani kandidat bo delo na delovnem
mestu višji pravosodni svetovalec – strokovni sodelavec opravljal v nazivu višji pravosodni svetovalec III, z možnostjo napredovanja
v višji pravosodni svetovalec II, višji pravosodni svetovalec I. Z izbranim kandidatom
bo sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas s polnim delovnim časom. Izbrani
kandidat bo delo opravljal v prostorih Okrožnega sodišča v Novi Gorici, Kidričeva 14,
5000 Nova Gorica.
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, 22/04, 57/05, 10/06) ne bodo uvrstile
v izbirni postopek.
Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo
pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »za javni
natečaj za prosto uradniško delovno mesto
višjega pravosodnega svetovalca – strokovnega sodelavca, št: Su 010602/2007-237«
na naslov: Okrožno sodišče v Novi Gorici,
Kidričeva 14, 5000 Nova Gorica, 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: tamara.komac@sodisce.si, pri čemer veljavnost prijave ni pogojena z elektronskim podpisom.
Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni
najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega
natečaja.
Informacije o izvedbi javnega natečaja
daje Tamara Komac, svetovalka v pravosodju I., tel. 05/335-16-76.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
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Druge objave
Št. 461-02-20/2002-30
Ob-10421/07
Republika Slovenija, Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste, Ljubljana, (v
nadaljevanju: naročnik), na podlagi 44. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03 in 77/03) ter
na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o programu prodaje državnega finančnega in stvarnega premoženja
za leti 2006 in 2007 (Ur. l. RS, št. 108/06)
objavlja,
javno vabilo
k nakupu nepremičnine, in sicer
zemljišča parc. št. 2242/2, odprti kop v
izmeri 3339 m2, k.o. straža po metodi
javne ponudbe
Predmet prodaje: zemljišče parc. št.
2242/2, odprti kop v izmeri 3339 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v
Trebnjem pri vl. št. 469, k.o. Straža, v lasti
Republike Slovenije in upravljanju Direkcije
RS za ceste.
Izklicna cena: izklicna cena za zemljišče parc. št. 2242/2, odprti kop v izmeri
3339 m2, vpisano v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Trebnjem pri vl. št. 469, k.o.
Straža, ki je predmet javne prodaje, znaša
9.496,88 EUR, kar predstavlja pošteno tržno
vrednost, ugotovljeno po uradni cenitvi.
Način in rok plačila kupnine: kupec poravna kupnino v roku 8 dni po prejemu obojestransko podpisane pogodbe. Plačilo kupnine v roku 8 dni je bistvena sestavina
pogodbe.
Lastninska pravica: plačilo celotne kupnine je pogoj za pridobitev lastninske pravice
na zemljišču. Kupec mora zemljišče prevzeti
v roku 15 dni od sklenitve kupoprodajne
pogodbe, vendar ne pred plačilom celotne
kupnine.
Kavcija: ponudniki morajo pred oddajo
ponudbe vplačati kavcijo v višini 10% od
navedene izklicne cene, in sicer:
Način plačila: virmansko.
Številka računa: 01100-6300109972.
Sklicna številka: 00 2415 420600.
Ponudniki morajo v ponudbi priložiti potrdilo o vplačani kavciji.
Kavcija bo uspelemu ponudniku vračunana v kupnino, ponudnikom, ki ne bodo
uspeli, pa bo brez obresti vrnjena v roku 30
dni po končanem postopku javne ponudbe.
Pisna ponudba mora vsebovati:
– firmo oziroma ime in priimek ter sedež
oziroma naslov ponudnika,
– navedbo cene, ki jo ponuja za odkup,
ki ne sme biti nižja od izklicne cene,
– kopijo osebne izkaznice ali potnega
lista ali potrdilo o državljanstvu države članice EU za fizične osebe oziroma izpisek
iz sodnega registra za pravne osebe, ki ne
sme biti starejši od 30 dni,
– notarsko overjeno pooblastilo, v primeru, da pravna ali fizična oseba za oddajo
ponudbe pooblasti drugo pravno ali fizično
osebo,
– originalno dokazilo o plačilu varščine
in navedbo št. osebnega računa za primer
vračila varščine,

– davčna, matična in telefonska šte
vilka.
Drugi pogoji:
– zemljišče je naprodaj po načelu »videno-kupljeno«,
– izbrani ponudnik je dolžan v roku 30
dni od prejema obvestila o izbiri skleniti z
naročnikom kupoprodajno pogodbo,
– če izbrani ponudnik ne bo sklenil kupoprodajne pogodbe v predpisanem roku,
bo postopek javne ponudbe razveljavljen,
vplačana kavcija bo zadržana,
– davek, stroške vknjižbe lastninske pravice, notarske overitve ter vse morebitne
druge stroške, ki bi nastali v zvezi s prodajo,
plača kupec,
– predlog za ureditev zemljiškoknjižnega
stanja po sklenjeni kupoprodajni pogodbi
poda kupec,
– merilo za izbor najugodnejše ponudbe
je cena; najugodnejši ponudnik je tisti, ki
ponudi najvišjo ceno.
Dokumentacija: ponudniki lahko pridobijo
dodatne informacije o prodaji zemljišča vsak
delovni dan od dneva objave javne ponudbe
v Uradnem listu Republike Slovenije do izteka roka za oddajo ponudb, in sicer med 9.
in 12. uro na Ministrstvu za promet, Direkciji
Republike Slovenije za ceste, Tržaška 19,
Ljubljana po predhodnem dogovoru. Kontaktni osebi sta Maruša Klopčič in Bojana
Borič, tel. 01/478-80-14.
Ogled nepremičnin: ogled zemljišča, ki je
predmet prodaje, je mogoč vsak delovni dan
od dneva objave javne ponudbe do izteka
roka za oddajo pisnih ponudb, in sicer od
10. do 12. ure, razen takrat, ko državni organi ne delajo in sicer na lokaciji zemljišča,
po predhodnem dogovoru z Marušo Klopčič
ali Bojano Borič.
Rok za predložitev ponudb: ponudba
mora veljati vsaj 90 dni po roku za oddajo
ponudb in mora biti vročena naročniku (vložišče, soba 21/I) najkasneje dne 8. 5. 2007
do 12. ure. Ponudbe morajo biti podane v
pisni obliki, in sicer jih lahko ponudniki oddajo s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno
na naslov naročnika: Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste, skrbnica Majda Pachole - Skubic, Tržaška cesta 19 – vložišče
soba 21/1, 1000 Ljubljana.
Upoštevane bodo samo pisne ponudbe,
ki bodo ne glede na način prenosa pošiljke,
najkasneje do 8. 5. 2007 do 12. ure, vročene naročniku v zaprti ovojnici s pripisom
»Javna ponudba – zemljišče – zadeva št.
461-02-20/2002 – Ne odpiraj!«.
Upoštevane bodo le ponudbe, ki bodo
izpolnjevale vse zahtevane pogoje in bo v
njih ponujena cena enaka ali višja od izklicne cene. Ponudb, ki bodo prispele po
razpisanem roku (nepravočasne ponudbe),
nepopolnih ponudb ali nepravilno opremljenih ali označenih ponudb komisija ne bo
upoštevala in bo o tem obvestila ponudnike. Ponudniki bodo o izidu postopka javne
ponudbe pisno obveščeni v roku 30 dni od
roka za predložitev ponudb.
Čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo dne 8. 5. 2007, ob 14. uri, na
naslovu: Ministrstvo za promet, Direkcija RS
za ceste, Tržaška 19, Ljubljana, soba 320.

Predstavniki ponudnikov – pravnih oseb,
ki bodo prisotni pri javnem odpiranju ponudb, morajo pred pričetkom javnega odpiranja ponudb komisiji izročiti pisna pooblastila za sodelovanje pri javnem odpiranju
ponudb.
Ponudniki – fizične osebe, ki bodo prisotne pri javnem odpiranju ponudb, pa morajo
pred pričetkom javnega odpiranja ponudb
komisiji izročiti na vpogled osebni dokument
s fotografijo.
Ta objava ne zavezuje prodajalca, da z
najboljšim ali katerim koli drugim ponudnikom sklene kupoprodajno pogodbo. Stalna komisija za izvedbo in nadzor postopka prodaje stvarnega premoženja Direkcije
Republike Slovenije za ceste lahko vse do
sklenitve pravnega posla ustavi že začeti
postopek, brez obrazložitve in brez odškodninske odgovornosti, prodajalec pa je dolžan vrniti vplačane varščine v roku 15 dni od
izdaje sklepa o ustavitvi postopka.
Ministrstvo za promet,
Direkcija RS za ceste
Ob-10422/07
1. Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, na podlagi
157. člena ZASP vabi Gospodarsko zbornico Slovenije, Sekcija plesnih šol Slovenije,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, k pogajanjem
za sklenitev skupnega sporazuma o pogojih
plačila nadomestila za uporabo varovanih
del iz repertoarja Zavoda IPF v dejavnostih
plesnih šol.
2. Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, na podlagi
157. člena ZASP vabi Gospodarsko zbornico Slovenije – Združenje za promet in zveze,
Dimičeva 13, 1504 Ljubljana, k pogajanjem
za sklenitev skupnega sporazuma o pogojih
plačila nadomestila za uporabo varovanih
del iz repertoarja Zavoda IPF v dejavnostih,
ki jih opravljajo člani združenja.
3. Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije,
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, na podlagi 157. člena ZASP vabi Obrtno zbornico
Slovenije – Sekcija za promet, Celovška
71, 1000 Ljubljana, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma o pogojih plačila
nadomestila za uporabo varovanih del iz
repertoarja Zavoda IPF v dejavnostih, ki jih
opravljajo člani združenja.
4. Zavod za uveljavljanje pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije, Šmartinska cesta 152, Ljubljana, na
podlagi 157. člena ZASP vabi Holding Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11,
1560 Ljubljana, k pogajanjem za sklenitev skupnega sporazuma o pogojih plačila
nadomestila za uporabo varovanih del iz
repertoarja Zavoda IPF v dejavnostih, ki jih
opravlja holding.
Zavod IPF
Št. 1.7.-863/07
Ob-10236/07
Holding Slovenske železnice, d.o.o., Kolodvorska ul. 11, 1506 Ljubljana
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vabi k nakupu premičnin:
neuporabni material od izgradnje tirov na
območju SVP Maribor.
Lokacija: območje Sekcije za vzdrževanje prog Maribor.
Predmet prodaje:
– 103.940 kg tirnic,
– 12.200 kg drobnotirnega materiala.
Vrednost predmeta prodaje znaša
15.039,70 EUR + 20% davka na dodano
vrednost.
Zainteresirani ponudniki so v 9 dneh po
objavi vabila dolžni na sedežu Holdinga Slovenske železnice, d.o.o., Področje nabave,
prevzeti navodilo za oblikovanje ponudb, ki
vsebuje tudi dodatna pojasnila v zvezi s
predmetom prodaje in v skladu s tem navodilom v 10 dneh po objavi vabila predložiti
svoje ponudbe. Javno odpiranje ponudb bo
opravljeno dne 25. 4. 2007.
Informacije na tel. 01/29-14-439 (Slobodanka Rosić).
Holding Slovenske železnice, d.o.o.
Št. 478-4/2006
Ob-10220/07
Občina Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, na
podlagi 80.f člena Zakona o javnih financah
(Ur. list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02,
56/02-ZJU, 110/02-ZDT-B, 127/06-ZJZP),
45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in upravljanju s stvarnim premoženjem države in občin (Ur. list RS, št. 12/03,
77/03), 19. člena Statuta Občine Trebnje
(Ur. list RS, št. 50/95, 80/98, 80/06) ter
sklepov Občinskega sveta Občine Trebnje,
sprejetih na 3. redni seji dne 14. 2. 2007 in
4. redni seji dne 7. 3. 2007, objavlja
javno zbiranje ponudb
za prodajo zemljišča
I. Predmet prodaje:
Predmet prodaje je zemljišče parc.št.
246/2 v izmeri 361 m2, vpisano pri vl.št. 523
k.o. Trebnje, last Občine Trebnje. Osnovna
namenska raba: območje za poselitev – območje UZ.
Lokacija: Trebnje, ob večstanovanjski
stavbi na Rimski cesti.
II. Pogoji prodaje:
1.Izklicna cena za zemljišče, ki je predmet prodaje, znaša 14.922,16 EUR. Cena
ne vključuje davka na dodano vrednost po
predpisani stopnji 20%.
2. Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja ponujena kupnina.
3. V primeru zazidave območja kupec –
izbrani ponudnik prouči varnost priključevanja na regionalno cesto ter zagotovi otroško
igrišče v neposredni bližini stanovanjskega
bloka Rimske 5.
4. Rok za sklenitev prodajne pogodbe je
30 dni po pravnomočnosti sklepa o izboru
najugodnejšega ponudnika.
5. Kupec – izbrani ponudnik kupnino poravna na transakcijski račun Občine Trebnje, št. 01330-6000000393, odprt pri Banki
Slovenije, v osmih dneh od dneva sklenitve
prodajne pogodbe oziroma izstavitve računa. Plačilo celotne kupnine je bistvena sestavina pravnega posla. Če kupec ne poravna kupnine na določen način in v določenem
roku po sklenjeni pogodbi, se šteje prodajna
pogodba za razdrto. Po plačilu kupnine v celoti in poravnavi vseh stroškov se bo kupcu
nepremičnina izročila v posest.
6. Davek na dodano vrednost in stroške overitve podpisa pri notarju plača kupec
– izbrani ponudnik.

III. Pogoji za udeležbo na razpisu:
1. Na javnem razpisu lahko sodelujejo
fizične in pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji.
2. Pisna ponudba mora vsebovati ime,
priimek (ime oziroma firmo, če gre za pravno osebo), matično ter davčno številko ponudnika in njegov točen naslov, številko
transakcijskega računa, ponudbeno ceno,
ki ne sme biti nižja od izklicne in podpis
pristojne osebe.
3. Ponudbi je treba priložiti:
– dokazilo o plačilu varščine, ki znaša
10% izklicne cene,
– izpisek iz sodnega registra za pravne
osebe,
– pisno izjavo, da ponudnik sprejema
tudi posebne razpisne pogoje iz točke II.3.
4. Ponudniki plačajo varščino za nakup
nepremičnine v višini 10% izklicne cene
na transakcijski račun Občine Trebnje št.
01330-6000000393, odprt pri Banki Slovenije, s sklicem, za namen javno zbiranje
ponudb Rimska cesta.
5. Ponudniku, ki ne bo izbran, bo prodajalec varščino vrnil brezobrestno najkasneje v osmih dneh po izboru najugodnejšega
ponudnika, izbranemu ponudniku pa jo bo
vračunal v kupnino. Če kupec ne sklene
pogodbe ali ne plača kupnine, prodajalec
obdrži varščino.
IV. Postopek zbiranja ponudb:
1. Pisne ponudbe z dokazili in prilogami
morajo zainteresirani ponudniki poslati priporočeno ali oddati osebno v vložišču (soba
št. 2) v zaprti ovojnici najkasneje do vključno 4. 5. 2007 do 10. ure na naslov: Občina
Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje, z oznako: »Ne odpiraj – javno zbiranje ponudb
Rimska cesta«. Na hrbtni strani ovojnice
mora biti označen polni naslov pošiljatelja
oziroma ponudnika.
2. Odpiranje ponudb bo javno in bo potekalo v prostorih občinske uprave Občine
Trebnje, Goliev trg 5, Trebnje, mala sejna
soba dne 4. 5. 2007 ob 10.30. Predstavniki
ponudnikov se morajo v primeru prisotnosti pri odpiranju ponudb izkazati z osebnim
dokumentom in pisnim pooblastilom ponudnika. Pravočasno prispele in popolne ponudbe bo obravnavala komisija za izvedbo
postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem občine Trebnje in vse ponudnike
pisno obvestila o izboru najugodnejšega
ponudnika.
3. Če dva ponudnika ponudita enako ponudbeno ceno, bo prodajalec najugodnejšega ponudnika izbral po izvedenih pogajanjih.
4. Prodajalec na podlagi tega zbiranja
ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o
prodaji zemljišča z najugodnejšim ponudnikom oziroma lahko začeti postopek do sklenitve pogodbe ustavi.
V. Informacije: podrobnejše informacije
o predmetu prodaje za namen oblikovanja
ponudbe za nakup in vsa ostala pojasnila
v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki pridobijo na sedežu Občine Trebnje, Goliev trg 5, 8210 Trebnje ali po tel.
07/348-11-44.
Občina Trebnje
Št. 35204-01/2007
Ob-10303/07
Občina Sveta Ana na podlagi 45. člena Uredbe o pridobivanju, razpolaganju in
upravljanju s stvarnim premoženjem države
in občin (Ur. l. RS, št. 12/03, 77/03) in sklepa
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Občinskega sveta z dne 8. 3. 2007 objavlja
poziv za
javno zbiranje ponudb
za prodajo stanovanja
1. Predmet prodaje
Predmet javne ponudbe je prodaja enosobnega stanovanja št. 4 v izmeri 52,92 m2,
ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske hiše Kremberk 37, 2233 Sveta Ana, na
parceli št. 327/1 k.o. Kremberk, pripisano
pri vl. št. 39.
Stanovanje je prazno in bremen prosto.
2. Ponudbena cena
Po cenilnem zapisniku, ki ga je izdelal
sodni cenilec in izvedenec gradbene stroke
znaša izhodiščna prodajna cena stanovanja
13.400 €.
Izbrani ponudnik nosi vse stroške v zvezi
s prodajo stanovanja oziroma prenosom lastništva (cenitev, objava poziva za prodajo,
notarske storitve, davek, vpis v zemljiško
knjigo).
Rok plačila je 8 dni po podpisu po
godbe.
3. Čas in naslov za oddajo ponudbe
Ponudniki morajo ponudbo predložiti najkasneje v roku 15 dni od objave v zaprti
ovojnici na naslov: Občina Sveta Ana, Sv.
Ana v Slov. goricah 17, 2233 Sv. Ana v Slov.
goricah, z oznako »Ponudba za nakup stanovanja Kremberk 37 – ne odpiraj«.
V ponudbi mora ponudnik navesti svoje
natančne osebne podatke (ime in priimek,
naslov, EMŠO, davčno številko, številko
transakcijskega računa ponudnika, na katerega se vrne plačana varščina v primeru
neuspele ponudbe), priložiti potrdilo o državljanstvu za fizične osebe oziroma izpisek iz
sodnega registra za pravne osebe, ki ne sme
biti starejši od 30 dni, potrdilo o plačani 10%
varščini v višini ponudbene cene na račun
Občine Sveta Ana št. 01381-0100010821,
sklic 110900 ter natančno navesti ponudbeno ceno.
Izbran bo ponudnik, ki bo izpolnjeval pogoje in ponudil najvišjo ponudbeno ceno.
Javno odpiranje ponudb bo 7. 5. 2007 ob
13. uri v sejni sobi Občine Sveta Ana.
4. Drugi pogoji:
– stanovanje se prodaje po načelu »videno-kupljeno«,
– upoštevane bodo samo ponudbe, ki
bodo enake ali višje od izhodiščne cene,
– merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je višja cena od izhodiščne,
– vsi ponudniki bodo o izboru obveščeni
v roku 8 dni od javnega odpiranja ponudb,
– ponudbe bo obravnavala komisija za
vodenje in nadzor postopka razpolaganja
občinskega stvarnega premoženja, ki bo
županu predlagala sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom,
– izbrani ponudnik mora v roku 15 dni od
pravnomočnosti sklepa o izboru najugodnejšega ponudnika skleniti kupoprodajno pogodbo, v nasprotnem primeru lahko lastnik k
podpisu pozove naslednjega najugodnejšega ponudnika in zadrži varščino ponudnika,
ki pogodbe noče podpisati,
– uspelemu ponudniku bo plačana varščina všteta v kupnino, neuspelim pa brez
obresti vrnjena v 8 dneh od prejema sklepa
o izboru,
– prodajalec na podlagi objave javnega
zbiranja ponudb ni zavezan k sklenitvi pogodbe o prodaji stanovanja, ki je predmet te
objave z najugodnejšim ponudnikom oziro-
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ma lahko začeti postopek do sklenitve pravnega posla ustavi,
– ogled stanovanja je možen po predhodnem dogovoru.
Podrobnejše informacije v zvezi s prodajo lahko zainteresirani ponudniki dobijo pri
Ireni Golob, tel. 02/729-58-84.
Občina Sveta Ana
Št. 3528-1/07-001

Ob-10563/07

Javna ponudba
za oddajo počitniškega doma Portorož
v najem
1. Organizator javne ponudbe: Občina
Železniki, Češnjica 48, p.p. 2, 4228 Železniki.
2. Predmet javne ponudbe: oddaja počitniškega doma v Portorožu, Prečna pot
4, Portorož, z vsemi objekti na parceli št.
1525/1, 1525/2 in 1526 k.o. Portorož:
– dvonadstropni objekt počitniškega
doma,
– štiri depandanse Matilde.
3. Najemnik poslovnega prostora je dolžan:
– plačati mesečno najemnino v višini
11.004 EUR letno brez DDV za leto 2007,
za ostala leta se najemnina poveča enkrat
letno z mesecem januarjem z letno rastjo
cen življenjskih potrebščin predhodnega
leta,
– plačati mesečno obratovalne stroške,
t.j. stroške za porabljeno električno energijo, komunalne storitve (voda, kanalizacija, odvoz komunalnih odpadkov), telefon in
prispevek za mestno zemljišče ter vse druge
stroške, tako obratovalne kot neobratovalne,
ki bi utegnile nastati, in sicer vse na podlagi
dejansko nastalih stroškov,
– plačati stroške tekočega vzdrževanja
najetih stvari do višine 400 EUR brez DDV
za eno popravilo,
– nabaviti manjkajoči drobni inventar, ki
je njegova last,
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– v soglasju z najemodajalcem oblikovati
razpis za letovanje in cenik storitev,
– zagotavljati prednost pri koriščenju počitniških kapacitet občanom občine Železniki in zaposlenim iz podjetij, ki imajo prednostno pravico pri uporabi kapacitet in jim
zaračunaval storitve po pogojih razpisa,
– zbiranje prijav za letovanje pri najemodajalcu.
4. Plačilo najemnine in obratovalnih stroškov je bistvena sestavina pravnega posla.
5. Prostor se oddaja v najem za čas od
1. 5. 2007 do 30. 4. 2011.
6. Prostor je namenjen za opravljanje počitniške in gostinske dejavnosti.
7. Ponudba mora vsebovati:
– Naziv ponudnika in točen naslov ter
račun ponudnika.
– Predmet ponudbe.
– Opis dejavnosti, ki jo bo ponudnik opravljal v obravnavanem poslovnem prostoru.
– Izpis vpisa v sodni register – za podjetja ali družbe, ne starejši od 30 dni.
– Priglasitveni list samostojnega podjetnika.
– Kratko poročilo o dosedanjih aktivnosti
ter predstavitev programa.
– Dokazilo o poravnanih vseh družbenih in ostalih obveznostih (Uprava za javne
prihodke ali Davčni urad ali Izjava banke),
staro največ 30 dni.
– Potrdilo o registraciji – izdaja Davčni
urad vsem zavezancem DDV.
– Dokazilo o plačilu varščine v višini 500
EUR, ki se plača na račun Občine Železniki
št. 01346-0100007492.
– Dokazila oziroma dokumentacija glede izpolnjevanja meril iz 11. točke javne
ponudbe.
– Ostalo – priporočila (neobvezno).
Ponudniki sami nosijo stroške v zvezi s
pripravo ponudbe.
8. Pisne ponudbe se pošljejo v zaprti kuverti na naslov: Občina Železniki, Češnjica
48, p.p. 2, 4228 Železniki, s pripisom: »Ne

odpiraj-Ponudba-Počitniški dom Portorož«.
Najemodajalec bo izbral le med kandidati,
ki bodo v razpisanem roku oddali popolno
ponudbo z vsemi zahtevanimi dokazili. Naknadno dopolnjevanje vlog ni mogoče.
9. Rok za oddajo ponudbe je do 24. 4.
2007 do 12. ure. Ponudnik je na ponudbo
vezan 60 dni od navedenega roka za oddajo
ponudbe.
10. Javno odpiranje ponudb bo dne
24. 4. 2007 ob 13. uri v sejni sobi Občine
Železniki, Češnjica 48, Železniki.
11. Merila za izbor najugodnejšega ponudnika:
– ponujena višina najemnine 90 točk,
– ponujena višina vzdrževanja 10 točk.
12. Če med ponudniki, ki enakovredno
izpolnjujejo pogoje in merila javne ponudbe,
ne bo možno izbrati najemnika, bo izbor najemnika izveden z dražbo. O dnevu dražbe
bodo ponudniki pismeno obveščeni. Ponudniku, ki v javni ponudbi uspe, se varščina
poračuna pri plačilu najemnine. Če uspeli
ponudnik ne sklene pogodbe ali kasneje
odstopi od najema, varščina zapade v korist
najemodajalca. Ponudnikom, ki v javni ponudbi ne uspejo, se varščina vrne v roku 15
dni po sprejemu odločitve o oddaji poslovnega prostora, na račun, katerega popolno
in točno številko z navedbo enote banke
ali UJP, so dolžni navesti že v ponudbi.
Varščina se ne obrestuje. Najemodajalec si
pridržuje pravico, da lahko postopek javne
ponudbe do sklenitve pravnega posla ustavi
in ne izbere nobenega ponudnika.
13. Ponudniki bodo o izbiri obveščeni v
roku do 5 dni od odpiranja ponudb. Z izbranim ponudnikom bo pogodba sklenjena v
roku 2 dni od pravnomočnosti sklepa o izbiri
ponudnika.
14. Ogled prostora je mogoč po predhodnem dogovoru. Dodatne informacije
dobijo interesenti pri Cirili Tušek, na tel.
04/500-00-18.
Občina Železniki
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Št.

Objave po Zakonu
o političnih strankah
Ob-10423/07
Narodna stranka dela, Šibeniška 21,
5270 Ajdovščina, objavlja
skrajšano letno poročilo
prihodki in odhodki
v obdobju 1. 1.–31. 12. 2006
Zap.
št.

I.
1.
2.
3.
4.

5.
II.
1.
2.

III.
IV.

Postavka

Znesek v
SIT

Prihodki
Prihodki iz državnega proračuna
Prihodki iz proračuna lokalnih skupnosti
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 izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek prihodkov
nad odhodki
Presežek odhodkov
nad prihodki

560.894

601.364
1,162.258
1,422.967
45.403
1,468.370

306.112

skrajšano letno poročilo
sredstva in viri sredstev
na dan 31. 12. 2006
Zap.
št.

I.
1.
2.
3.
4.
5.
II.
1.
2.
3.
4.

Postavka

Znesek v
SIT

Sredstva
Opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne
naložbe
Kratkoročne finančne
naložbe
Denarna sredstva na
računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do virov
sredstev
Ustanovitveni vložek
Dolgoročne obveznosti iz financiranja
Kratkoročne obveznosti iz financiranja
Druge obveznosti do
virov sredstev
Skupaj viri sredstev

143.888
143.888

450.000
-306.112
143.888

Narodna stranka dela
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Ob-10564/07
Slovenska demokratska stranka, Komenskega 11, Ljubljana, TRR 02010-0015848602,
objavlja
Skrajšano letno poročilo
Sredstva in viri sredstev na dan
31. 12. 2006

skrajšano letno poročilo
prihodkov in odhodkov v obdobju
od 1. 1. do 31. 12. 2006
Zap. Postavka
št.

I.
1
2
3
4
5

6
II.

III.

IV.

Prihodki
Prihodki iz
državnega
proračuna
Prihodki iz
proračuna
lokalnih skupnosti
Članarina
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
izredni odhodki
Celotni odhodki
Presežek
prihodkov nad
odhodki preteklih
let
Presežek
odhodkov nad
prihodki tekočega
leta

Znesek v SIT

Zap. Postavka
št.

181.728.540,82

I.
1

111.331.343,72

2

41.191.291,46
86.050.460,62
-

3
4
5
II.
1

3.166.935,95
423.468.572,57

2

117.639.903,87
348.984.747,97

3

466.624.651,84
103.113.080,18

4
5

43.156.079,27

Sredstva
Opredmetena
osnovna
sredstva
Dolgoročne
finančne naložbe
Kratkoročne
finančne naložbe
Denarna
sredstva na
računih
Druga sredstva
Skupaj sredstva
Obveznosti do
virov sredstev
Obveznosti do
dobaviteljev
Dolgoročne
obveznosti iz
financiranja
Kratkoročne
obveznosti iz
financiranja
Druge
obveznosti do
virov sredstev
Presežek
prihodkov nad
odhodki
Skupaj viri
sredstev

Znesek v SIT

10.662.192,47
2.062.944,00
52.015.000,00
22.562.013,06
1.840.695,12
89.142.844,65

28.541.929,42
480.476,00
163.438,32
59.957.000,91
89.142.844,65

Slovenska demokratska stranka
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Evidence sindikatov

Št. 101-2/2007-2
Ob-10186/07
Sindikat podjetja Jadran export-import
Sežana, Partizanska cesta 69, Sežana, se
preimenuje v Sindikat podjetja Jadran d.d.
Sežana, Partizanska cesta 69, Sežana.
Sprememba naziva sindikata je vpisana
v evidenco statutov sindikatov pod zap. št.
29, z dne 30. 3. 2007.

Št. 101-2/2007
Ob-10248/07
Statut sindikata Sindikat železničarjev
Slovenije, Sindikalna enota Vodenje prometa Primorske, Kolodvorska 30, 6257
Pivka, se z dnem 3. 4. 2007 sprejme v hrambo pri Upravni enoti Postojna in se pod zaporedno številko 44/2007 vpiše v evidenco
hrambe statutov pri Upravni enoti Postojna.

Št. 101-9/2007-5
Ob-10189/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava MostePolje, se pri vpisu pod zaporedno številko
107 o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat vzgoje, izobraževanja in znanosti
OŠ Polje, s sedežem Polje 358, Ljubljana-Polje, z dnem 28. 2. 2007 vpiše sprememba imena sindikata v Sindikat vzgoje,
izobraževanja, znanosti in kulture OŠ Polje,
okrajšano ime SVIZ OŠ Polje, s sedežem
Polje 358, Ljubljana-Polje.

Št. 101-28/2007-2
Ob-10268/07
Pravila sindikata družbe Terme Maribor,
vpisana v evidenco statutov sindikatov pri
Upravni enoti Maribor, dne 18. 11. 1993, pod
zaporedno številko 199 in nadaljnjimi spremembami, so bila na zboru sindikata dne
23. 3.2 007 dopolnjena tako, da je bilo razen
polnega imena sindikata ZSSS, Sindikat
delavcev gostinstva in turizma Slovenije,
Sindikat družbe Terme Maribor, sprejeto
tudi skrajšano ime sindikata, ki glasi: ZSSS
Družbe Terme Maribor, s sedežem sindikata v Mariboru, Gregorčičeva ulica 21/b.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 27, z dne 4. 4. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.

Št. 101-21/2007-4
Ob-10192/07
V evidenci statutov sindikatov, ki jo vodi
Upravna enota Ljubljana, Izpostava MostePolje, se pri vpisu pod zaporedno številko
17 o hrambi Pravil sindikata z imenom Sindikat podjetja Totra Ljubljana, s sedežem na
Trpinčevi 39, Ljubljana, z dne 13. 3. 2007
vpiše sprememba imena sindikata v sindikat KNG družbe Totra Plastika d.d.
Št. 02048-14/2007-2
Ob-10196/07
Statut Železniškega sindikata sprevodnikov (ŽSS), s sedežem v Mariboru, Partizanska 50, se hrani pri Ministrstvu za delo,
družino in socialne zadeve.
Statut je vpisan v evidenco statutov sindikatov dne 27. 3. 2007 pod zaporedno številko 184.
Št. 101-20/2007-4
Ob-10247/07
Pravila sindikata podjetja Stroking,
d.o.o., Maribor, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-087/93-0800-11, z dne 26. 5. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov
pod zaporedno številko 87, z dne 25. 4.
1993, se z dnem 2. 4. 2007 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.

Št. 101-3/2007-4
Ob-10269/07
Pravila Sindikata skupnosti osnovnih
šol Domžale, s sedežem na Ljubljanska
c. 89, 1230 Domžale, ki so v hrambi pri
Upravni enoti Domžale, na podlagi odločbe
št. 02800-4/00-24 z dne 9. 5. 2000 in so
vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno št. 30 z dne 26. 4. 1993, se z
dnem 2. 4. 2007 izbrišejo iz evidence statutov sindikatov.
Št. 101-25/2007-2
Ob-10424/07
Pravila sindikata zavoda Vrtca Pobrežje Maribor, vpisana v evidenco statutov
sindikatov pri Upravni enoti Maribor, dne
19. 11. 1993, pod zaporedno številko 189 in
nadaljnjimi spremembami, so bila spremenjena in sprejeta na zboru sindikata dne 15. 2.
2007 in odslej nosijo naziv: Pravila sindikata
zavoda SVIZ, z dne 15. 2. 2007, ko je bilo
spremenjeno in sprejeto tudi ime sindikata,
ki odslej glasi: Sindikat vzgoje, izobraže-

vanja, znanosti in kulture Slovenije, Vrtec
Pobrežje Maribor, skrajšano: SVIZ Vrtec
Pobrežje Maribor, s sedežem sindikata v
Mariboru, Cesta 14. divizije 14/a.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 24, z dne 4. 4. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravi
enoti Maribor.
Št. 101-27/2007-2
Ob-10425/07
Pravila sindikata podjetja Sana
d.o.o. Hoče, ki so hranjena v Upravni
enoti Maribor na podlagi odločbe številka
141-10-183/93-0800-11, z dne 11. 11. 1993
in vpisana v evidenco statutov sindikatov pod
zaporedno številko 183, z dne 11. 11. 1993,
se z dnem 4. 4. 2007 izbrišejo iz evidence
statutov sindikatov.
Št. 101-26/2007-2
Ob-10426/07
Pravila sindikata zavoda Osnovne šole
Ludvika Pliberška Maribor, vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti
Maribor, dne 24. 11. 1993, pod zaporedno
številko 207, so bila spremenjena in sprejeta
na zboru sindikata dne 29. 1. 2007 in odslej
nosijo naziv: Pravila sindikata zavoda SVIZ,
z dne 29. 1. 2007, ko je bilo spremenjeno in
sprejeto tudi ime sindikata, ki odslej glasi:
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti
in kulture Slovenije, Osnovna šola Ludvika Pliberška Maribor, skrajšano: SVIZ
OŠ Ludvika Pliberška Maribor, s sedežem
sindikata v Mariboru, Lackova cesta 4.
Sprememba je vpisana v evidenco statutov sindikatov pri Upravni enoti Maribor
pod zaporedno številko 25, z dne 4. 4. 2007.
Spremenjena pravila se hranijo v Upravni
enoti Maribor.
Št. 101-16/2007-6
Ob-10427/07
Temeljni akt – Pravila o delovanju sindikata podjetja Totra-Plastika Ljubljana,
Neodvisnost KNSS, ki se hrani pri Upravni
enoti Ljubljana, Izpostava Moste-Polje, Proletarska c. 1, Ljubljana in je vpisan v evidenci statutov pod zaporedno številko 92, se z
dne 15. 3. 2007 izbriše iz evidence statutov
sindikatov.
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Objave gospodarskih družb

Ob-10203/07
Kahne Zdenka s.p. Kozmetika Zdenka
Kahne, izdelovanje zeliščnih kozmetičnih
preparatov in opravljanje kozmetičnih storitev, trgovina, Dom in vrt 21 A, 1420 Trbovlje, v skladu z določili 75. člena Zakona
o gospodarskih družbah (v nadaljevanju:
ZGD-1) objavlja, da namerava izvesti statusno preoblikovanje podjetnika s prenosom
podjetja na prevzemno družbo Kozmetična
hiša Kahne kozmetični studio in fizioterapeutsko protibolečinski center, d.o.o. Trbovlje,
Dom in vrt 21 A, 1420 Trbovlje, z matično
številko 5290376, v skladu s 673. členom
ZGD-1. Presečni dan prenosa podjetja je
30. 4. 2007.
Kozmetika Kahne Zdenka s.p.
Ob-10212/07
Fidina, finančne in nepremičninske storitve d.d. Ljubljana, Dunajska 22, objavlja
obvestilo upnikom za prijavo terjatev.
Uprava družbe Fidina, finančne in nepremičninske storitve d.d. obvešča upnike,
da namerava skladno s sklepom skupščine zmanjšati svoj osnovni kapital z umikom
delnic po rednem postopku. Zato pozivamo
upnike, da skladno s 375. členom ZGD-1
v roku šestih mesecev po objavi prijavijo
svoje terjatve pri družbi, in sicer na zgoraj
navedeni naslov.
Fidina, finančne in nepremičninske
storitve d.d.
uprava družbe
Ob-10828/07
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine
MOJ.NET d.o.o. z dne 16. 10. 2006, objavljam v postopku redne likvidacije nad družbo MOJ.NET d.o.o., poziv upnikom.
Dne 20. 3. 2007 je Okrožno sodišče v
Ljubljani pri vložku 1/32972/00, matična številka 1519395, vpisalo začetek redne likvidacije nad družbo MOJ.NET d.o.o., Motnica
7, 1236 Trzin.
Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po
objavi tega poziva, prijavijo svoje terjatve
likvidacijskemu upravitelju Merc Bojanu,
Pražakova 11, 1000 Ljubljana.
Terjatve naj se prijavijo pisno v dveh izvodih z dokumentacijo, ki izkazuje utemeljenost terjatve.
Bojan Merc likvidacijski upravitelj
Ob-10846/07
Družba Celovite storitve d.o.o., Fram 47,
2313 Fram, matična številka: 2010356 je
v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove
družbe Tolmun d.o.o., dne 23. 3. 2007 Okrožnemu sodišču v Mariboru predložila delitveni načrt.
Istega dne je obema družbenikoma posredovala listine iz 586. člena ZGD-1.
Družba obvešča upnike, da jim bo na njihovo zahtevo najpozneje naslednji delovni
dan brezplačno posredovala prepis delitvenega načrta.
Celovite storitve d.o.o.

Sklepi o povečanju
in zmanjšanju kapitala
Ob-10694/07
Skupščina družbe UTA, d.o.o. Žirovnica
je na seji dne 24. 8. 2006 sprejela sklep
o znižanju osnovnega kapitala, in sicer na
7.500 EUR. Sklepi so potrjeni v notarskem
zapisniku opr. št.: SV 918/06 z dne 9. 2.
2007. S to objavo ponovno pozivamo eventualne upnike, da se zglasijo pri družbi in
izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem ustanovnega kapitala. Vse upnike, ki so znani,
bo družba pozvala neposredno.

Sklici skupščin
Ob-10233/07
Direktor družbe CAPITA Podjetje za
upravljanje holding družb d.d. Ljubljana, Dunajska cesta 5, na podlagi statuta družbe in
Zakona o gospodarskih družbah v soglasju
z nadzornim svetom sklicuje
letno skupščino družbe
CAPITA Podjetje za upravljanje holding
družb d.d. Ljubljana,
ki bo v ponedeljek 14. 5. 2007 ob 11. uri
v prostorih družbe na Dunajski cesti 5 v Ljubljani z naslednjim dnevnim redom:
1. Izvolitev delovnih teles skupščine
Predlog sklepa: skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov v
skladu s predlogom sklicatelja skupščine.
Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar.
2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom za poslovno leto 2006, z mnenjem
revizorja in s poročilom nadzornega sveta,
odločanje o uporabi bilančnega dobička za
leto 2006 ter podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu.
Predlog sklepa:
Na podlagi sprejetega poročila družbe
za leto 2006 se skupščina seznani z letnim
poročilom družbe za poslovno leto 2006 ter
sprejme predlog o predlagani delitvi dobička. Skupni ugotovljeni čisti dobiček v višini
55.514.406,23 SIT ostane nerazporejen.
Skupščina potrjuje in odobri delo uprave
in nadzornega sveta v letu 2006 ter jima
podeljuje razrešnico za leto 2006.
3. Preračun nominalnih zneskov delnic
in osnovnega kapitala v EURE, ter uvedba
kosovnih delnic.
Predlog sklepa: nominalni zneski delnic
in osnovnega kapitala se preračunajo iz tolarjev v EURE tako, da znaša nominalni
znesek delnice 4,17 EUR, osnovni kapital
pa znaša 1.317.656,71 EUR. Razlika ki izhaja iz preračunavanja se prerazporedi v
kapitalske rezerve.
4. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: spremenijo se firma, dejavnost in statut družbe po predlogu upra-

ve. Uvede se enotirni sistem upravljanja z
upravnim odborom.
5. Odpoklic nadzornega sveta in imenovanje upravnega odbora.
Predlog sklepa:
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register preneha mandat članov nadzornega sveta Iva Primca in Aleša Breskvarja, ter
mandat direktorja Žike Brankova.
Z dnem vpisa sprememb statuta v sodni
register se izvoli upravni odbor v sestavi:
Žika Brankov, Ivo Primc in Aleš Breskvar.
6. Pooblastilo za nakup lastnih delnic.
Predlog sklepa:
Skupščina pooblašča upravni odbor za
nakup lastnih delnic. Pooblastilo velja 18
mesecev. Najnižja nakupna cena je 2,29
EUR, najvišja nakupna cena pa je 9,51
EUR. Delež lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala. Lastne delnice se lahko odsvojijo po povprečni nakupni
ceni. Skupščina pooblašča upravni odbor za
zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom
lastnih delnic brez nadaljnjega skupščinskega sklepanja o zmanjšanju osnovnega
kapitala.
Glasovanje in udeležba na skupščini
Seje skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki svojo udeležbo na skupščini pisno
prijavijo tako, da pisna prijava prispe k upravi družbe najkasneje tri dni pred skupščino
in so na dan 11. 5. 2007 vpisani v centralni
register pri KDD. Pooblastila za zastopanje
se ob prijavi dajo v hrambo družbi.
Gradivo
Gradivo za sejo skupščine z vključenim
predlogom spremembe statuta, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, utemeljitvami predlogov za volitve članov upravnega odbora, ter revizijskim poročilom, je
na vpogled v tajništvu družbe Capita d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 5, vsak delovni
dan do skupščine med 10. in 12. uro.
CAPITA d.d. Ljubljana
direktor družbe
Št. 8/2007
Ob-10286/07
Na podlagi 6.6. točke Statuta delniške
družbe Marles, načrtovanje in gradnja sodobnih hiš in investicijskih objektov d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, direktor družbe v
funkciji uprave sklicuje
10. sejo skupščine
družbe Marles, načrtovanje
in gradnja sodobnih hiš
in investicijskih objektov d.d.,
ki bo v petek, 18. maja 2007 s pričetkom
ob 16. uri v sejni sobi družbe Marles d.d.,
Limbuška c. 2, Maribor, z naslednjim dnevnim re dom:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, imenovanje delovnih teles skupščine
(predsednika skupščine, preštevalcev glasov) in seznanitev o prisotnosti notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
– za predsednika skupščine se imenuje
Bratoljub Šauperl,
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– za preštevalca glasov se imenujeta Senad Pašalič in Mateja Cvetko,
– ugotovi se, da skupščini prisostvuje vabljeni notar Stanislav Bohinc iz Maribora.
2. Predložitev letnega poročila uprave za
leto 2006 z revizijskim poročilom in pisnim
poročilom nadzornega sveta ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
2.1. Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2006 z revizijskim
poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi ter potrditvi letnega
poročila.
2.2. Skupščina podeljuje razrešnico
upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov
družbe v poslovnem letu 2006.
3. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi kritja prenesene izgube,
čiste izgube poslovnega leta 2006 in zaradi
prenosa zneskov v kapitalske rezerve.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
Osnovni kapital družbe, ki znaša 9,389.083,63 EUR se zmanjša za
1,689.083,63 EUR, tako, da po zmanjšanju
osnovni kapital znaša 7,700.000 EUR.
Razlog oziroma namen zmanjšanja
osnovnega kapitala je pokrivanje izgube in
uskladitev sestave kapitala družbe glede
na izkazano izgubo prejšnjih let in vrednost
premoženja družbe s prenosom zneskov v
kapitalske rezerve.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po postopku poenostavljenega zmanjšanja osnovnega kapitala na podlagi bilance
stanja na dan 31. 12. 2006, v skladu s 379.
členom ZGD-1.
Višina prenesene in čiste poslovne izgube
iz bilance stanja na dan 31. 12. 2006 znaša
484,582.661,96 SIT oziroma 2,022.127,62
EUR.
Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po predhodnem pokrivanju izgube:
– v breme kapitalskih rezerv (splošnega prevrednotovalnega popravka kapitala) v višini 270,263.832,26 SIT oziroma
1,127.790,99 EUR,
– v breme zakonskih rezerv v višini
8,581.653,55 SIT oziroma 35.810,61 EUR
tako, da nekrita izguba znaša
205,737.176,15 SIT oziroma 858.526,02
EUR.
Znesek zmanjšanja osnovnega kapitala
v višini 1,689.083,63 EUR se uporabi:
– v znesku 858.526,02 EUR oziroma
205,737.176,15 SIT za namen kritja izgube
poslovnega leta 2006,
– v znesku 830.557,61 EUR za namen
prenosa v kapitalske rezerve.
4. Spremembe statuta družbe Marles
d.d.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta:
4.1. V točki 3.13. statuta družbe Marles
d.d. se znesek »1.125,000.000 SIT« nadomesti z zneskom » 4,694.541,81 EUR«.
V točki 10.1 statuta družbe Marles d.d.
se datum »3. 8. 2005« nadomesti z datumom »26. 10. 2006«.
4.2. Skupščina pooblašča nadzorni svet,
da spremeni statut družbe Marles d.d., tako
da ga uskladi s sklepom skupščine pod to
točko dnevnega reda in s sklepom skupščine o poenostavljenem zmanjšanju osnovnega kapitala družbe iz točke 3. dnevnega
reda ter v skladu s tem, sprejme čistopis
statuta družbe.

5. Imenovanje revizijske družbe za leto
2007 in 2008.
Predlog sklepa nadzornega sveta: za revizijsko družbo za leto 2007 in 2008 skupščina
imenuje revizijsko družbo “Revizija, družba
za revizijo in svetovanje, d.o.o., Maribor”.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji
družbe, ki so vpisani v delniško knjigo po
stanju zadnjega dne prijave na skupščino
oziroma njihovi pooblaščenci ali zakoniti zastopniki. Delničarji družbe lahko dajo pooblastila za udeležbo in glasovanje v skladu z
zakonskimi določbami, kar pomeni, da mora
biti pooblastilo pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu
družbe.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki bodo udeležbo na skupščini najavili
najkasneje 3 dni (najkasneje 15. 5. 2007)
pred zasedanjem skupščine v pisni obliki.
Pooblaščenci morajo hkrati s prijavo v istem
roku poslati tudi pisna pooblastila, zakoniti
zastopniki pa dokaz o statusu zakonitega
zastopnika.
Delničarje, njihove pooblaščence in zakonite zastopnike prosimo, da se zaradi
ugotavljanja sklepčnosti skupščine in prevzema glasovnic zglasijo na mestu zasedanja skupščine vsaj pol ure pred sklicem.
Identifikacija bo potekala na podlagi ustreznega identifikacijskega dokumenta (osebna izkaznica, potni list...).
Gradivo za dnevni red skupščine družbe, s predlogi sklepov, vključno z besedilom sprejetega letnega poročila uprave za
leto 2006 z revizijskim poročilom, pisnim
poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled
na sedežu družbe, v tajništvu uprave vsak
delovni dan, od dneva objave sklica skupščine v Uradnem listu Republike Slovenije
do dneva zasedanja skupščine, od 11. do
13. ure. Delničarje prosimo, da morebitne
nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe, v sedmih dneh od dneva objave sklica
skupščine.
Nasprotni predlog mora biti jasen in razumno utemeljen.
Marles, d.d.
uprava – direktor
Danilo Peteh, univ. dipl. prav.
Ob-10291/07
Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze d. d. in ZTVP-1 (Ur. l. RS, št. 56/99) ter
na podlagi 10. člena statuta Nika, Investiranje in razvoj, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250
Brežice, uprava družbe sklicuje
16. redno sejo skupščine
delničarjev družbe,
ki bo v petek, 18. maja 2007, ob 13.uri na
sedežu družbe.
Dnevni red s predlogi sklepov
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2006.
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4. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Čisti dobiček, ki na dan 31. 12. 2006
znaša 46,919.512,87 SIT, ostane nerazporejen.
Skupščina podeli razrešnico upravi.
Skupščina podeli razrešnico članom
nadzornega sveta.
5. Predlog uvedbe kosovnih delnic in
sprememb Statuta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 189.946 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT se nadomesti
s 189.946 kosovnih delnic.
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta in prečiščeno besedilo Statuta.
6. Imenovanje revizorja za leto 2007.
Nadzorni svet predlaga skupščini predlog sklepa: skupščina imenuje revizijsko
družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana,
ki bo revidirala letno poročilo družbe za leto
2007.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
besedilom predlaganih sprememb Statuta,
je delničarjem na vpogled na sedežu družbe
Trg izgnancev 1a, Brežice in v poslovalnici
Dunajska 20, Ljubljana vsak delavnik od
22. 2. 2007 do 18. 5. 2007 med 9. do 11.
uro in v elektronski obliki na www.nikadd.si
in http://seonet.ljse.si.
Udeležba na skupščini
Delničarji Nike investiranje in razvoj,
d.d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga pisno pooblastijo. Delničarji oziroma pooblaščenci so dolžni prijaviti svojo udeležbo vsaj tri dni pred sejo
skupščine.
Ponovno zasedanje skupščine
Na podlagi 17. člena statuta lahko skupščino eno uro po predvidenem začetku
(18. 5. 2007 ob 14. uri) zaseda, če ji prisostvuje število članov, ki razpolaga s 30%
glasov. Če ne bo prisotno zadostno število
glasov, bo ponovna skupščina 1. 6. 2007
ob 13.uri.
Nika, Investiranje in razvoj, d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor
Ob-10292/07
Uprava družbe Nika RIS, d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
13. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 18. maja 2007, ob 12.30
na sedežu družbe. Skupaj z nadzornim svetom predlaga skupščini v sprejem naslednji
dnevni red in sklepe:
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
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Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba za leto 2006 nima
bilančnega dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2006.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2006.
5. Predlog uvedbe kosovnih delnic in
sprememb Statuta Nike RIS, d.d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 24.000 delnic z nominalno vrednostjo 5.000 SIT, se nadomesti
s 24.000 kosovnih delnic.
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta in prečiščeno besedilo Statuta.
Skupščine se lahko udeležijo tisti delničarji, ki so sedem dni pred skupščino
vpisani v delniško knjigo družbe. Delničarji
Nike RIS d. d. se skupščine lahko udeležijo tudi po pooblaščencu, ki ga pisno
pooblastijo.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta bo na voljo na
sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 10. 4. 2007 do 18. 5. 2007 med
9. in 11. uro.
Nika RIS, d.d.
Polonca Šušterič, direktorica
Ob-10293/07
Uprava družbe Nika, DUS d.d., Trg izgnancev 1a, 8250 Brežice na podlagi 10.
člena statuta sklicuje
14. redno skupščino delničarjev,
ki bo v petek, 18. maja 2007 ob 12. uri na
sedežu družbe.
Predlog dnevnega reda:
1. Ugotovitev prisotnosti in potrditev
dnevnega reda skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa:
Sprejme se predlagani dnevni red.
2. Izvolitev organov skupščine.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predlog sklepa: skupščina izvoli svoje
organe.
3. Poročilo uprave in nadzornega sveta
o poslovanju v letu 2006.
4. Uporaba bilančnega dobička in podelitve razrešnice članom uprave in nadzornega sveta.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloge sklepov:
Ugotovi se, da družba nima bilančnega
dobička.
Skupščina podeli upravi razrešnico za
poslovno leto 2006.
Skupščina podeli članom nadzornega
sveta razrešnico za poslovno leto 2006.
5. Predlog uvedbe kosovnih delnic in
sprememb Statuta Nike DUS, d. d.
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini predloga sklepov:
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic. Sedanjih 81.458 delnic z nominalno vrednostjo 1.000 SIT, se nadomesti
z 81.458 kosovnih delnic.
Skupščina sprejme predlagane spremembe Statuta in prečiščeno besedilo Statuta.
Delničarji Nike DUS, d. d. se skupščine lahko udeležijo po pooblaščencu, ki ga
pisno pooblastijo. Za delničarje Nike DUS,
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d.d. štejejo osebe, v korist katerih so delnice sedem dni pred sejo vknjižene v delniški
knjigi družbe.
Gradivo za skupščino z besedilom predlaganih sprememb statuta bo na voljo na
sedežu družbe, Trg izgnancev 1a, Brežice in
v poslovalnici Dunajska 20, Ljubljana, vsak
delavnik od 10. 4. 2007 do 18. 5. 2007 med
9. in 11. uro.
Nika, DUS d.d.
mag. Branko Šušterič, direktor

vpogled na sedežu družbe, vsak delavnik od
vključno 13. 4. 2007 do 15. 5. 2007 od 9. do
13. ure. Na seji je prisoten notar.
Grad d.d
predsednik nadzornega sveta
Andrej Kavšek

Ob-10456/07
V skladu z določili 42. in 53. člena Statuta Grad d.d sklicujem

11. sejo skupščine
delničarjev družbe Mizarstvo Gabrovka
d.d., Proizvodnja in montaža lesenih
stavbnih elementov,
ki bo dne 17. 5. 2007, ob 13. uri izven sedeža družbe, in sicer v pisarni notarke Nade
Kumar, v Ljubljani, Slovenska cesta 56.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine.
Predlog sklepa: za predsednika in dva
preštevalca glasov se izvolijo osebe po predlogu uprave oziroma delničarjev na skupščini. Skupščini prisostvuje notarka Nada
Kumar iz Ljubljane.
2. Seznanitev s poslovnim poročilom in
izgubo v poslovanju v letu 2006 ter podelitev
razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter
sprejem ukrepov za saniranje izgube.
Predlog sklepa:
1. Skupščina se je seznanila letnim poročilom uprave in poročilom nadzornega sveta
o preveritvah in sprejemu letnega poročila
za leto 2006.
2. Na podlagi sprejetega letnega poročila
se ugotovi, da je družba izkazala izgubo v
poslovanju za leto 2006 v višini 171.904.000
SIT oziroma 717.342,68 EUR.
3. Upravi in nadzornemu svetu se podeli
razrešnica in se s tem potrdi in odobri delo
uprave in nadzornega sveta v poslovnem
letu 2006.
4. Skupščina se seznani z začetkom prisilne poravnave nad družbo z dnem 9. 1.
2007 ter načrtom finančne reorganizacije.
3. Spremembe statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta v predlaganem
besedilu v zvezi s preračunom osnovnega
kapitala iz SIT v EUR ter uvedbo kosovnih
delnic.
4. Sklep o povečanju osnovnega kapitala
s konverzijo terjatev upnikov v lastniške deleže v postopku prisilne poravnave.
Predlog sklepa:
Osnovi kapital družbe, ki znaša
81.873.000 SIT oziroma 341.649,97 EUR in
je razdeljen na 81.873 navadnih prosto prenosljivih imenskih delnic z nominalno višino
1000 SIT (po vpisu sprememb statuta na
81.873 kosovnih delnic) se poveča najmanj
za 45.495.043 SIT oziroma 189.847 EUR s
stvarnimi vložki. Za povečani osnovni kapital
se izda 45.495 navadnih prosto prenosljivih
kosovnih delnic. Nove delnice se vplačajo s
terjatvami do dolžnika po stanju na dan zadnje bilance stanja. Na takšen način bo nove
delnice vplačal upnik Priles d.o.o., Moravče
9, Gabrovka, v skupnem nominalnem znesku 123.847,45 EUR oziroma 29.678.803
SIT ter upnik Kotlovski zavod Kotelno iz Rusije v skupnem nominalnem znesku 66.000
EUR oziroma 15.816.240 SIT.
Osnovni kapital družbe bo na podlagi
tega povečanja znašal 531.496,97 EUR.
Enako pravico do konverzije celotnih ali
delnih priznanih terjatev upnikov, lahko iz-

18. redno skupščino
delniške družbe Grad,
ki bo v torek, 15. 5. 2007 ob 16. uri v prostorih Grad d.d., Tržaška 118, Ljubljana.
Predlagam naslednji dnevni red:
1. Izvolitev organov in ugotovitev sklepčnosti.
2. Realizacija sklepov 17. redne seje
skupščine.
3. Delitev bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu
4. Sprejem dopolnitve statuta.
5. Cene in pravila trgovanja z lastnimi
delnicami.
6. Izvolitev članov nadzornega sveta
družbe.
Vabilo je podano skladno s 44. členom
statuta, ki tudi določa, da mora vsak delničar vsaj 3 dni pred zasedanjem skupščine
obvestiti družbo, da se namerava udeležiti
skupščine in glasovati.
Kolikor želi delničar uvrstitev dodatne
točke na dnevni red ali nasprotni predlog,
lahko delničarji, ki imajo vsaj 5% glasov
to storijo, kolikor primerno obvestijo ostale
delničarje vsaj 15 dni pred sejo (najkasneje
do 30. 4. 2007), ali sedež družbe najkasneje do 23. 4. 2007, z izrecno željo, da se o
predlogu obvesti vse delničarje. Predlog je
potrebno tudi utemeljiti (45. člen statuta).
Točka 1 dnevnega reda temelji na določilih 9. člena, točka 2 pa na določilih 3.
člena Poslovnika skupščine Grad d.d. Točka 3 temelji na določilih 53. člena Statuta
Grad d.d. in 293. ter 294. člena ZGD-1.
Točka 4 temelji na določilih 35. člena Statuta Grad d.d. in 698. člena ZGD-1. Točka
5 temelji na določilih 247. člena ZGD-1.
Točka 6 temelji na določilih 35. člena Statuta Grad d.d.
NS predlaga sprejetje naslednjih sklepov:
ad 1: Izvoli se zapisnikar, verifikacijska
komisija in ugotovi sklepčnost.
ad 2: Vsi sklepi so realizirani.
ad 3: Sprejme se predlagana delitev bilančnega dobička in skupščina podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu.
Dividende se izplačajo najkasneje do
15. 6. 2007. Upravičenec do prejema dividende je lastnik imenske delnice vpisan
v knjigo delnic na dan skupščine ali novi
lastnik na dan izplačila dividende ob overjenem pisnem pooblastilu prodajalca.
ad 4: Sprejmejo se predlagane spremembe statuta.
ad 5: Sprejmejo se predlagane cene ter
pravila trgovanja z lastnimi delnicami.
ad.6: Sprejme se predlagana člana nadzornega sveta.
Gradivo in čistopis statuta je v skladu z
določbami 44. člena statuta delničarjem na

Ob-10565/07
Na podlagi točke 17. statuta delniške
družbe Mizarstvo Gabrovka d.d., Moravče
pri Gabrovki 9a, sklicuje uprava družbe
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vedejo do sklica skupščine še ostali upniki,
ki sprejmejo odločitev za konverzijo svojih
terjatev v delnice družbe izdane v postopku
povečanja kapitala družbe v postopku prisilne poravnave, ki se vodi nad dolžnikom
v skladu s sklepom Opr. št. Ppn 250/2006
pred Okrožnim sodiščem v Ljubljani.
Pooblasti se upravo družbe, da z upniki,
ki bodo želeli konvertirati svoje terjatve v
lastniški delež, sklene pogodbo o konverziji
terjatev v lastniški delež. Skupščina pooblašča upravo in nadzorni svet družbe, da
na podlagi podanih izjav upnikov dokončno določita višino povečanega osnovnega
kapitala družbe, ki so ga upniki pripravljeni
realizirati z vplačilom delnic na podlagi konverzije terjatev upnikov.
Terjatve, ki so predmet konverzije, so
revidirane v okviru postopka prisilne poravnave.
Dosedanji delničarji se odpovedujejo
prednostni pravici za vplačilo delnic v postopku povečanja osnovnega kapitala družbe v postopku prisilne poravnave v korist
upnikov, ki bodo v postopku prisilne poravnave konvertirali svoje celotne ali del svojih
terjatev v skladu s sprejetimi sklepi skupščine.
Sklep o povečanju osnovnega kapitala je sprejet pod odložnim pogojem, da bo
prisilna poravnava v postopku, ki teče pred
Okrožnim sodiščem v Ljubljani pod Opr. št.
Ppn 250/2006 pravnomočno potrjena.
Za revizijo stvarnega vložka se pooblasti
revizijska hiša Valuta d.o.o. Maribor.
Skupščina pooblašča nadzorni svet, da
skladno z veljavnimi odločitvami sodišča in
drugih organov, če je to potrebno, prilagodi
na skupščini sprejete sklepe tako, da se bo
sprememba kapitala lahko izvedla in vpisala
v sodni register.
* Predlagatelja sklepov sta uprava in
nadzorni svet.
* Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim identifikacijskim dokumentom,
pooblaščenci pa tudi s pisnim pooblastilom.
* Pooblastilo mora biti pisno in ves čas
trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno
na sedežu družbe.
* Delničarji morajo najmanj tri dni pred
skupščino prijaviti svojo udeležbo na skupščini kot pogoj za udeležbo in uresničevanje
glasovalne pravice.
* Gradivo za skupščino je na voljo na sedežu družbe vsak delavnik od 8. do 12. ure
do dneva zasedanja skupščine. V gradivu
se nahaja letno poslovno poročilo uprave
za leto 2006 s priloženo bilanco uspeha in
bilanco stanja za leto 2006, pisno poročilo
nadzornega sveta o preveritvah letnega poročila, predlagane spremembe statuta ter
načrt finančne reorganizacije v postopku
prisilne poravnave.
Mizarstvo Gabrovka d.d.
direktor:
Prijatelj Franci
Ob-10566/07
Uprava družbe Petrol d.d., Ljubljana vabi
delničarje na
16. skupščino
družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana,
ki bo v sredo, dne 16. 5. 2007 ob 10. uri
v poslovnih prostorih Petrol d.d., Ljubljana,

v konferenčni dvorani na Dunajski cesti 48,
1000 Ljubljana.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in seznanitev z organi skupščine.
Predsednik uprave družbe bo v imenu
sklicatelja skupščine začel skupščino, podal
ugotovitve o udeležbi delničarjev ter delničarje seznanil, da bo skupščino vodil odvetnik Stojan Zdolšek kot predsednik ter Igor
Pirc in Uroš Dolinar kot preštevalca glasov.
2. Predstavitev letnega poročila in poročila nadzornega sveta o rezultatih preveritve
letnega poročila za poslovno leto 2006.
3. Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in
nadzornemu svetu za leto 2006.
Predlog sklepa: na predlog uprave in nadzornega sveta se na dan
31. 12. 2006 ugotovljeni bilančni dobiček v
višini 7.506.564.736,17 SIT (31.324.339,58
EUR) v skladu z določbami 230., 282. in
293. člena ZGD – 1 uporabi za:
1. izplačilo dividend delničarjem v znesku 11.474.655,50 EUR oziroma 5,50 EUR
bruto na delnico;
2. prenos v druge rezerve iz dobička v
znesku 9.924.842,04 EUR;
3. prenos v preneseni dobiček v znesku
9.924.842,04 EUR, o uporabi katerega bo
odločeno v naslednjih poslovnih letih.
Za izplačilo pod točko 1. se uporabijo druge rezerve iz dobička leta 1993 do
2000.
Družba bo izplačala dividende najkasneje v 60 dneh po sprejemu sklepa na
skupščini, in sicer delničarjem, vpisanim pri
KDD na dan 18. 5. 2007, na način, določen
s sklepom uprave.
V skladu z določilom 294. člena ZGD
– 1 skupščina družbe podeljuje upravi in
nadzornemu svetu razrešnico za delo v poslovnem letu 2006.
4. Sprejem sklepa o imenovanju revizorja družbe za revidiranje računovodskega
poročila ter pregled poslovnega poročila za
leto 2007.
Predlog sklepa: na predlog nadzornega
sveta se imenuje za revidiranje računovodskega poročila ter pregled poslovnega poročila za poslovno leto 2007 revizijsko družbo
BDO EOS Revizija d.o.o. iz Ljubljane.
5. Sprememba statuta – uvedba kosovnih delnic, prehod osnovnega kapitala na
EUR, sprememba statuta.
Predlog sklepa:
Zaradi uvedbe kosovnih delnic in zaradi prehoda osnovnega kapitala na
EUR, dosedanji osnovni kapital v znesku
12.517.806.000 SIT znaša 52.235.878,82
EUR, in se zato spremeni točka 04.01. Statuta delniške družbe, ki se odslej glasi:
04.01. Osnovni kapital Družbe znaša 52.235.878,82 EUR in je razdeljen na
2.086.301 navadnih imenskih kosovnih delnic.
Črta se poglavje 08.00. Statuta delniške
družbe.
6. Seznanitev z odstopom člana nadzornega sveta in izvolitev novega člana nadzornega sveta družbe.
Skupščino se seznani, da je z dnem 1. 8.
2006 odstopil kot član in predsednik nadzornega sveta družbe dr. Jože Zagožen in mu
je zato prenehal mandat člana nadzornega
sveta.
Predlog sklepa: za člana nadzornega
sveta družbe Petrol, Slovenska energetska
družba, d.d., Ljubljana se kot predstavnik
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delničarjev, v skladu določilom 11.13 Statuta
družbe, za mandatno obdobje do 5. 4. 2009,
izvoli Andrej Bratož.
Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo 16.
skupščini delničarjev družbe Petrol, Slovenska energetska družba, d.d., Ljubljana
prisostvoval notar Vojko Pintar iz Kranja.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki.
Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice imajo samo
tisti delničarji, ki prijavijo svojo udeležbo na
skupščini najkasneje tri dni pred skupščino.
Izpis za pripravo glasovnic bo narejen po
delničarjih in stanju njihovih delnic, vknjiženih v delniški knjigi družbe, ki se vodi v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Klirinško depotni družbi, na dan 11. 5. 2007.
Vljudno prosimo udeležence, da se prijavijo eno uro pred začetkom zasedanja, kjer
bodo s podpisom potrdili svojo prisotnost in
prevzeli gradivo, potrebno za glasovanje.
Gradivo s predlogi sklepov, vključno z
letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta ter s predlogom spremembe Statuta
družbe, je delničarjem na vpogled v informacijski pisarni na sedežu družbe Dunajska cesta 50, Ljubljana, od dneva objave sklica do
dneva skupščine, in sicer vsak delovni dan
od 10. do 13. ure do dneva skupščine.
Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam
dnevnega reda pisno sporočijo upravi družbe v sedmih dneh od dneva objave sklica.
V primeru, da ob napovedanem času
skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob 12. uri v
istih prostorih. V tem primeru bo skupščina
sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.
Petrol, Slovenska energetska družba,
d.d., Ljubljana
predsednik uprave
Marko Kryžanowski
Ob-10592/07
Na podlagi 6.3 člena statuta MDS IT d.d.,
sklicuje uprava
13. sejo skupščine
družbe MDS IT d.d.,
ki bo dne 21. 5. 2007 ob 13. uri na sedežu družbe, na naslovu Leskoškova cesta
9e v Ljubljani.
Za sejo skupščine predlagata uprava in
nadzorni svet naslednji dnevni red in predloge sklepov:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev njenih
organov.
Predlog sklepa:
Skupščina sprejme predloge za imenovanje organov skupščine:
a) Predsednik skupščine: Gregor Kampjut.
b) Preštevalki glasov: Ljubica Rovšek in
Bernarda Vrbnjak.
c) Notarka: Marina Ružič-Tratnik.
2. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi
letnega poročila za leto 2006 po 274.a členu
Zakona o gospodarskih družbah.
3. Delitev dobička.
Predlog sklepa:
Bilančni
dobiček
družbe
znaša
200.449.577 SIT oziroma 836.461,26 €
(od tega ustvarjeni dobiček v letu 2006
90.985.708 SIT oziroma 379.676,63 €). Od
dobička iz leta 2006 se razdeli:
– za udeležbo uprave na dobičku družbe v bruto znesku 1.198.200 SIT oziroma
5.000 €,
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– za udeležbo članov nadzornega sveta v bruto znesku 1.198.200 SIT oziroma
5.000 €,
– za izplačilo dividend delničarjem v bruto
znesku 63.264.960 SIT oziroma 264.000 €,
kar je 9.585,60 SIT oziroma 40 € bruto na
delnico z izplačilom do 30. 11. 2007.
Ostanek bilančnega dobička v višini 137.184.617 SIT oziroma 572.461,26 €
ostane nerazporejen.
4. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.
Predlog sklepa: skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta
za leto 2006.
5. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa:
Družba v skladu s Zakonom o gospodarskih družbah omogoča tudi vmesne dividende.
V skladu s tem sklepom se spremeni statut družbe v točki 7.3, tako, da se zadnja dva
odstavka navedene točke statuta nadomesti
z naslednjim besedilom:
»Uprava je s tem statutom pooblaščena,
da po poteku poslovnega leta izplača vmesno dividendo glede na predvideni bilančni
dobiček.
Poslovodstvo oziroma uprava lahko izplača vmesno dividendo le, če predhodni
obračun za preteklo poslovno leto izkazuje
čisti dobiček. Za vmesno dividendo se sme
izplačati največ polovica zneska, ki ostane
od predvidenega čistega dobička po oblikovanju rezerv iz dobička, ki jih je treba oblikovati po zakonu ali statutu. Prav tako znesek
vmesnih dividend ne sme preseči polovice
bilančnega dobička iz prejšnjega leta.
Plačilo vmesnih dividend mora odobriti
nadzorni svet.«
6. Uvedba kosovnih delnic, uskladitev
osnovnega kapitala družbe z EUR in sprememba 3.1. člena statuta.
Predlog sklepa:
Ugotovi se, da v skladu z določili prvega
odstavka 693. člena ZGD-1 osnovni kapital
družbe znaša 275.418 EUR, kar predstavlja
vsoto nominalnih zneskov vseh 6.600 delnic, od katerih vrednost ene delnice od 1. 1.
2007 zaokroženo na dve decimalni mesti
znaša 41,73 EUR.
Razlike v zneskih, ki izhajajo iz preračunavanja se prerazporedijo v kapitalske
rezerve.
Skupščina sprejme sklep o uvedbi kosovnih delnic MDS IT inovativne tehnologije
d.d., in sicer tako, da 1 delnica družbe z nominalnim zneskom 41,73 EUR (prej 10.000
SIT) postane 1 kosovna delnica, ki se ne
glasi na nominalni znesek.
V skladu s tem sklepom se spremeni prvi
odstavek 3.1. člena statuta družbe MDS IT
inovativne tehnologije d.d. z dne 23. 5. 2006
tako, da po spremembi glasi:
»Osnovni
kapital
družbe
znaša
275.418,00 EUR in je razdeljen na 6.600
navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.«
7. Vprašanja in pobude delničarjev.
Udeležba na skupščini družbe:
1. Skupščine družbe se lahko udeležijo
delničarji oziroma njihovi pooblaščenci.
2. Pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico lahko uresničujejo tisti
delničarji, ki so vpisani v delniški knjigi na
dan zasedanja skupščine.
3. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci imajo pravico do udeležbe na skupščini in
glasovalno pravico pod pogojem, da svojo
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udeležbo pisno prijavijo upravi najpozneje
tri dni pred skupščino.
4. Udeležence skupščine prosimo, da
se eno uro pred pričetkom seje skupščine
prijavijo predstavniku družbe na prijavnem
mestu. S podpisom na seznamu delničarjev potrdi delničar oziroma pooblaščenec
svojo prisotnost na skupščini ter prevzame
glasovalne lističe. Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim
identifikacijskim dokumentom, pooblaščenci fizičnih oseb z osebnim dokumentom
in s pisnim pooblastilom, zastopniki pravnih oseb z ispiskom iz sodnega registra
in osebnim dokumentom. Vsa pooblastila
ostanejo družbi.
Gradivo za skupščino družbe
Gradivo je na vpogled vsak delovni dan,
od 10. do 12. ure, od objave sklica skupščine do seje skupščine, na sedežu družbe.
Predlogi delničarjev
Vsak nov predlog delničarjev mora biti
skupaj z obrazložitvijo v pisni obliki vložen
na sedežu družbe v 10 dneh po objavi sklica
skupščine.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
uro kasneje v istih prostorih. Na ponovnem
sklicu bo skupščina sklepala ne glede na
višino zastopanega kapitala.
Uprava MDS IT d.d.
direktor Matjaž Bavdek
Ob-10617/07
Direktor družbe Mizarstvo Grosuplje d.d.,
Cesta na Krko 24, Grosuplje sklicuje
15. redno sejo skupščine
družbe Mizarstvo Grosuplje d.d.,
ki bo dne 14. 5. 2007 ob 11. uri v pro
storih družbe na naslovu Cesta na Krko 24,
1290 Grosuplje.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine in
preštevalcev glasov ter seznanitev z navzočnostjo notarja.
Predlog sklepa uprave in nadzornega
sveta: skupščina družbe izvoli: za predsednika skupščine Kastelic Marijo, za preštevalko glasov Špelo Kastelec ter ugotovi navzočnost vabljenega notarja.
2. Vključitev družbe v družbo AS Inte
rieur, d.o.o., Grosuplje.
Predlog sklepa:
Družba Mizarstvo Grosuplje d.d., Cesta na Krko št. 24, Grosuplje, se vključi v
družbo AS Interieur, d.o.o., Grosuplje, Pod
gozdom VI/32, Grosuplje, matična številka
5630959.
Izstopajočim delničarjem se zagotovi denarna odpravnina v znesku 4 EUR za vsako eno delnico družbe Mizarstvo Grosuplje
d.d., ki se v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev vodijo z oznako
LMGG, v roku 30 dni po vpisu vključitve v
sodni register in pod pogojem, da izstopajoči delničarji (vključene družbe) sporočijo
vse podatke, potrebne za izplačilo. Od dne
objave vpisa vključitve dalje, se ponujena
denarna plačila obrestujejo po letni obrestni meri 5%, na linearen način, pri čemer
morajo delničarji sporočiti vse podatke, ki
jih glavna družba potrebuje za izvedbo izplačil. Delničarji družbe, ki se ne strinjajo
z obliko, primernostjo ali načinom ponujene odpravnine imajo v skladu z določbami
ZGD-1 pravico, da predlagajo, da o tem
odloča pristojno sodišče.

Gradivo za dnevni red skupščine je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe na
sedežu družbe Cesta na Krko 24, Grosuplje, vsak delavnik od 10. do 12. ure
od objave sklica skupščine do zasedanja
skupščine.
Pravico do udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji,
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki svojo
udeležbo pisno prijavijo družbi najkasneje tri
dni pred sejo skupščine. Pri glasovanju daje
vsaka delnica en glas. Pooblastilo mora biti
pisno in mora vsebovati splošne podatke
pooblastitelja in pooblaščenca. Pooblastilo mora biti oddano ob prijavi udeležbe na
skupščini.
Mizarstvo Grosuplje d.d.
Franjo Vinko Jošt
direktor družbe
Ob-10639/07
Na podlagi točke VI/C statuta družbe
Jata Emona d.d., uprava sklicuje
6. redno sejo skupščine
Jata Emona d.d. Ljubljana,
Agrokombinatska 84,
ki bo v ponedeljek, 14. 5. 2007 ob 11. uri
v sejni sobi na sedežu družbe v Ljubljani,
Agrokombinatska 84, z naslednjim dnevnim
redom:
1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine.
Predlog sklepa uprave je:
Izvoli se:
Za predsednico skupščine: Branka Neffat.
Preštevalki glasov: Jana Gostinčar, Dragica Konte.
Seji bo prisostvovala vabljena notarka
Nada Kumar.
2. Izkjlučitev manjšinskih delničarjev iz
družbe.
Predlog sklepa je na podlagi 384. člena
ZGD-1 podala družba Irgram, d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, kot glavni delničar družbe Jata Emona, d.d.:
a) Na podlagi predloga prevzemnika –
glavnega delničarja, družbe Irgram d.o.o.,
Miklošičeva cesta 18, Ljubljana, ki ima v
lasti 2.852.758 delnic družbe Jata Emona,
d.d., kar predstavlja 94,49% vseh delnic
družbe z glasovalno pravico, o izključitvi
manjšinskih delničarjev, se delnice preostalih manjšinskih delničarjev za plačilo primerne denarne odpravnine v višini 5,22 EUR za
posamezno delnico prenesejo na glavnega
delničarja Irgram d.o.o., Miklošičeva cesta
18, Ljubljana.
b) Prevzemnik – glavni delničar je dolžan
po vpisu sklepa o prenosu delnic v register
manjšinskim delničarjem plačati denarno
odpravnino v znesku 5,22 EUR za vsako
delnico. Denarna izplačila se od objave vpisa sklepa o prenosu delnic v register do
izplačila denarne odpravnine manjšinskim
delničarjem obrestujejo po obrestni meri 5%
letno.
c) Izplačila primerne denarne odpravnine manjšinskim delničarjem bo prevzemnik
– glavni delničar izvajal preko računa pri
Abanki d.d., Ljubljana, ki je tudi podala izjavo, da je solidarno odgovorna za izpolnitev
obveznosti glavnega delničarja, da bo po
vpisu sklepa o prenosu delnic v register
izplačal denarno odpravnino za pridobljene
delnice v skladu s tem sklepom.
Pravico do udeležbe in glasovanja na
skupščini imajo vsi delničarji, ki so na dan
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seje skupščine vpisani kot imetniki delnic
v centralnem registru vrednostnih papirjev pri Centralni klirinško depotni družbi
d.d., Ljubljana, in ki osebno, po zastopniku
ali pooblaščencu, prijavijo svojo udeležbo
na sedežu družbe do vključno 11. maja
2007.
Pooblastilo mora biti pisno ter oddano
ob prijavi. Pooblastilo je shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega
razmerja.
Gradivo k posameznim točkam dnevnega reda je na vpogled na sedežu družbe od
dneva objave sklica naprej vsak delovni dan
od 11. do 13. ure.
Prostor, v katerem bo zasedanje potekalo, bo odprt 30 minut pred začetkom zasedanja skupščine.
Udeleženci se ob prihodu na zasedanje
izkažejo z ustreznim identifikacijskim dokumentom in s podpisom na listi prisotnosti
potrdijo svojo prisotnost na skupščini in prevzem glasovnic.
Jata Emona d.d.
predsednik uprave
Stojan Hergouth
Ob-10640/07
Skladno z določilom 34. člena Statuta
družbe, uprava družbe sklicuje
skupščino
z naslednjim dnevnim redom:
1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika skupščine, navzočnost
notarja.
Predlog sklepa se glasi: za predsednika
skupščine se izvoli odvetnik Jožko Gregorovič. Skupščine se udeleži vabljeni notar.
2. Obravnava letnega poročila uprave
družbe.
Predlog sklepa se glasi: skupščina sprejme letno poročilo uprave družbe za leto
2006.
3. Ugotovitev odstopa dveh članov nadzornega sveta in Izvolitev novih članov nadzornega sveta.
Predlog sklepa se glasi: ugotovi se, da
sta predsednik nadzornega sveta Zdenko
Podlesnik in član nadzornega sveta Damjan
Belič podala pisne odstopne izjave tako, da
jima preneha mandat z dnem 14. 5. 2007.
Predlog sklepa se glasi: za nova člana
nadzornega sveta se z dnem 15. 5. 2007 za
obdobje 4 let izvolita:
Lubarda Nemanja, stanujoč Stanetova cesta 32, 3320 Velenje, EMŠO
2607966500394, davčna
številka
66151031.
Franci Peternel, stanujoč Moste 19c,
4274 Žirovnica, EMŠO 2510959500377,
davčna številka 58275444.
4. Sprememba statuta družbe.
Predlog sklepa se glasi: 19. člen statuta
se črta v celoti in nadomesti z naslednjim
besedilom: Nadzorni svet sestavljajo trije
člani. Člane nadzornega sveta voli skupščina.
25. člen: zadnji stavek se črta v celoti.
Pogoji za udeležbo in glasovanje na
skupščini: skupščine se lahko udeleži vsak
delničar, ki je vpisan v delniško družbo na
dan poteka skupščine in napove svojo udeležbo vsaj tri dni pred datumom zasedanja
skupščine.

4. Razveljavitev sklepa skupščine z dne
14. 7. 2006.
Predlog sklepa se glasi: skupščina razveljavlja sklep sprejet na skupščini dne 14. 7.
2006 v zvezi s preoblikovanjem družbe iz
d.d. v d.o.o.
Merx gostinstvo in turizem d.d.
uprava: Matej Hofinger
Ob-10710/07
Na podlagi 19. člena Statuta Banke Celje
d.d. sklicuje uprava banke
22. redno skupščino
delničarjev Banke Celje d.d.,
ki bo v torek, 15. maja 2007, ob 10. uri v
veliki dvorani Narodnega doma v Celju, Trg
celjskih knezov 9.
Dnevni red:
1. Otvoritev skupščine delničarjev banke,
ugotovitev sklepčnosti, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov ter predstavitev notarke.
Predlog sklepa:
Skupščina delničarjev Banke Celje d.d.
izvoli:
– predsednika: Stojana Zdolška,
– preštevalki glasov: Irmo Lukman in Simono Cilenšek.
2. Letno poročilo o notranjem revidiranju
Banke Celje d.d. z mnenjem nadzornega
sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme Letno poročilo o
notranjem revidiranju Banke Celje d.d. s pozitivnim mnenjem nadzornega sveta Banke
Celje d.d.
3. Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. vzame na znanje Poročilo nadzornega sveta Banke Celje d.d. o
preveritvi nekonsolidiranega in konsolidiranega letnega poročila Banke Celje d.d. za
leto 2006 in o pozitivnem mnenju k poročilu
pooblaščenega revizorja PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
4. Predlog uporabe bilančnega dobička
za leto 2006, podelitve razrešnice upravi
in nadzornemu svetu ter potrditve izplačila
nagrade članom nadzornega sveta.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. sprejme predlog uporabe
bilančnega dobička za leto 2006 v višini
26.895.596,47 € (6.445.260.737,65 SIT):
– za izplačilo dividend 11.681.635,68 €
(2.799.387.174,35 SIT);
– dividenda za leto 2006 se izplača v
višini 27,69 € (6.635,63 SIT) na navadno
in prednostno delnico. Banka bo izplačevala dividendo od 11. junija 2007 naprej. Do
izplačila dividende so upravičeni delničarji banke, vpisani v delniško knjigo na dan
17. maja 2007 in delničarji, imetniki materializiranih navadnih delnic na prinosnika, po
opravljeni zamenjavi za nematerializirane
navadne delnice na ime. Zapadlost dividende za leto 2006 je tri leta od dneva skupščine delničarjev banke, to je do vključno
15. maja 2010, ko bo banka znesek neizplačane dividende prenesla med druge rezerve
iz dobička in o tem obvestila skupščino delničarjev banke,
– za prenos med druge rezerve iz dobička 14.794.259,19 € (3.545.296.273,65 SIT)

Št.

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2755

– za prenos med preneseni dobiček
419.701,60 € (100.577.289,65 SIT) podeli
razrešnico upravi in nadzornemu svetu Banke Celje d.d. za poslovno leto 2006 ter potrdi
izplačilo nagrade članom nadzornega sveta
Banke Celje d.d. za leto 2006 v znesku
99.336,51 € (23.805.000,00 SIT).
5. Imenovanje revizorja za poslovno leto
2007.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. imenuje za revidiranje Letnega poročila Banke Celje d.d. za poslovno
leto 2007 pooblaščeno revizijsko družbo PricewaterhouseCoopers d.o.o., Ljubljana.
6. Predlog razrešitve in imenovanja članov nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. razreši dosedanje člane
nadzornega sveta, ker jim je potekel mandat
in imenuje nove člane nadzornega sveta
Banke Celje d.d.
Mandat članov nadzornega sveta traja
do zasedanja skupščine delničarjev v četrtem letu po izvolitvi.
Z imenovanjem novih članov nadzornega sveta preneha mandat članom nadzornega sveta, imenovanim na 18. in 19. redni
skupščini delničarjev banke.
7. Plačila za udeležbo na posamezni seji
nadzornega sveta Banke Celje d.d.
Predlog sklepa: skupščina delničarjev
Banke Celje d.d. določi bruto plačilo za
udeležbo na posamezni seji nadzornega
sveta Banke Celje d.d. predsedniku v višini 360,00 EUR in ostalim članom v višini
280,00 EUR.
Predloge sklepov pod 1., 2., 4., 6. in 7. točko predlagata uprava in nadzorni svet Banke
Celje d.d., predloge sklepov pod 3., 5., in 6.
točko pa nadzorni svet Banke Celje d.d.
Vsak delničar je upravičen do sodelovanja na skupščini delničarjev banke, če
svojo udeležbo najavi banki najpozneje do
vključno 12. maja 2007. Najavo opravi z izpolnjenim pooblastilom oziroma prijavnico,
ki sta priložena vabilu za skupščino delničarjev banke.
Skupščine delničarjev banke se lahko
udeležijo vsi delničarji banke, glasovalno
pravico pa imajo delničarji, lastniki navadnih
delnic na ime, ki bodo vpisani v delniški knjigi banke na dan 5. maja 2007 in bodo ostali
vpisani do konca zasedanja. Manjšinski delničarji lahko, v skladu z 22. členom Statuta
Banke Celje d.d., predlagajo spremembo ali
dopolnitev dnevnega reda.
Gradivo s predlogi sklepov skupaj z letnim poročilom in poročilom nadzornega
sveta je na razpolago v Banki Celje d.d.,
Vodnikova 2, v tajništvu Sektorja finančnih
trgov, soba 308/III, od ponedeljka do petka
med 9. in 12. uro.
Registracija udeležencev se bo začela
eno uro pred najavljenim začetkom skupščine delničarjev banke. Ob registraciji se vsak
prijavljeni udeleženec izkaže z osebnim dokumentom, nato prejme opremo za elektronsko glasovanje in potrdilo o prisotnosti.
Če skupščina delničarjev banke ne bo
sklepčna, bo ponovno zasedanje 15. maja
2007 ob 11. uri na istem kraju in bo takrat
veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.
Banka Celje d.d.
uprava banke
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Zavarovanja terjatev
SV 575/2007
Ob-10862/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 575/2007 z dne
5. 4. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje številka 17, v izmeri 43,44 m2 in solastništvo vhodnega podesta v izmeri 18 m2
bruto, internega hodnika v izmeri ca. 12 m2,
v mansardi večstanovanjske stavbe v Ulici
heroja Staneta 18, stoječe na parceli številka 772, katastrska občina Maribor-grad,ki
je last zastavitelja Kamnikar Andreja, rojenega 30. 11. 1981, stanujočega Tenetiše
12B, Litija, do celote, na podlagi prodajne
pogodbe, sklenjene dne 18. 12. 2006, s
prodajalcem Bobnar Andrejem, stanujočim
Maribor, Kardeljeva cesta 100, zastavljena v korist upnice Nove kreditne banke
Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična št. 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 44.617 EUR
s pripadki.
SV 591/2007
Ob-10863/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opr. št. SV 591/2007 z dne
6. 4. 2007, je bila nepremičnina, stanovanje v II. nadstropju v izmeri 151,89 m2, s
pripadajočim kletnim prostorom v izmeri
13,30 m2, ki se nahaja v stavbi, stoječi na
parceli številka 1268, pripisani pri vložni
številki 756/1, katastrska občina Mariborgrad in je v etažnem načrtu označeno s
številko 8, ki je last dolžnika in zastavitelja Šerbinek Jožeta, rojenega 24. 2. 1965,
EMŠO 2402965500357, stanujočega Maribor, Tyrševa ulica 14, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 3. 2007,
sklenjene med Alenko Jelenc Puklavec in
Gojmiro Jelenc Golob, ki ju po pooblastilu
zastopa odvetnik Ivan Gorjup iz Maribora,
kot prodajalkama ter Šerbinek Jožetom, kot
kupcem, zastavljena v korist upnice Nove
kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, Maribor, matična štev. 5860580,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
58.000 EUR s pripadki.
SV 252/07
Ob-10864/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z
Jesenic, opr. št. SV 252/07 z dne 6. 4.
2007, sta bili stanovanji:
– št. 5 v pritličju večstanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta 1. maja 36, stoječe na
parc. št. 2351 k.o. Jesenice, v skupni izmeri
41,83 m2, last zastavitelja Senada Bojića,
Cesta 1. maja 36, Jesenice in
– št. 4 v pritličju večstanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta 1. maja 36, stoječe
na parc. št. 2351 k.o. Jesenice, v skupni
izmeri 37,16 m2, last zastaviteljev Asima
Bojića in Naze Bojić, oba Cesta 1. maja
36, Jesenice,
zastavljeni v korist upnice Posojilnica Bank Zila, registrirana zadruga z omejenim
jamstvom, 9500 Villach/Beljak, Kaiser Josef Platz 6, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.000 EUR s pripadki.

SV 253/07
Ob-10865/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 253/07 z dne 5. 4. 2007, je
stanovanje št. 8, ki se nahaja v 1. nadstropju večstanovanjske stavbe na Jesenicah,
Koroška Bela, Ulica Viktorja Svetina 8 B,
stoječe na parc. št. 280/1 k.o. Koroška Bela,
v skupni izmeri 46,77 m2, last zastavitelja
Vincenca Aliča, na podlagi prodajne pogodbe št. 300/8 z dne 5. 9. 2001, zastavljeno v
korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d.
Ljubljana, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
matična številka 5446546, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 83.350 CHF s pripadki.
SV 369/07
Ob-10866/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 369/07 z dne 6. 4.
2007, je bilo zastavljeno stanovanje št. 18
v izmeri 30,62 m2, ki se nahaja v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu
Archinetova ulica 19, Ljubljana, ki stoji na
parc. št. 1493/3, k.o. Moste, zemljiške knjige
Okrajnega sodišča v Ljubljani. Nepremičnina je last zastaviteljice Krušič Mojce, Velika
čolnarska ulica 6, Ljubljana, do celote, na
podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 3. 2007.
Nepremičnina je zastavljena v korist upnice Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Dunajska
cesta 117, Ljubljana, matična št. 1319175,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
110.262 CHF s pripadki.
SV 527/07
Ob-10867/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz
Kranja, opr. št. SV 527/07 z dne 11. 4.
2007, je enosobno stanovanje št. 10, z
ident. št. 2143-115-12 v izmeri 49,75 m2,
s pripadajočo kletjo, ki se nahaja v stanovanjski zgradbi na naslovu Ravne 9, Tržič,
ki stoji na parc. št. 395/23, k.o. Tržič, last
zastaviteljev Suvada Nuhanovića in Rasime Nuhanović, oba stan. Ravne 9, Tržič, na temelju kupoprodajne pogodbe z
dne 24. 12. 1992, sklenjene s prodajalko
Bombažno predilnico in tkalnico Tržič, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse
d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka 2211254, za zavarovanje njene
denarne terjatve v višini 36.000 EUR, z
letno obrestno mero v višini 3-mesečnega
Euriborja in pribitka v višini 2,75%, z zapadlostjo glavnice terjatve v 180 zaporednih
mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 15. 4. 2022.
SV 220/2007
Ob-10973/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz
Kranja, opr. št. SV 220/2007 z dne 11. 4.
2007, je bilo štirisobno stanovanje št. 5, v
7. nadstropju stanovanjsko-poslovne stavbe z ident. oznako 76 k.o. Kranj, na naslovu
Bleiweisova cesta 6, Kranj, stoječe na zemljišču parc. št. 931/4 in 931/8 k.o. Kranj,
v skupni izmeri 87,40 m2, last zastavitelja
Mihe Grilca, do celote, na podlagi prodajne

pogodbe z dne 11. 4. 2007, sklenjene s prodajalcema Zoranom Šušteričem, Gubčeva
ulica 7, Kranj in Rokom Gmajnarjem, Opekarska 45C, Ljubljana, zastavljeno v korist
zastavne upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4,
matična številka 5026237, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 112.106 EUR s pripadki, s fiksno 4,50% letno obrestno mero
ter z zapadlostjo glavnice najkasneje dne
8. 12. 2008.
SV 100/07
Ob-10974/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa opr. št. SV 100/07, DK 3/07
z dne 29. 3. 2007, notarja Milana Dolgana iz Ljubljane, je na nepremičnini, ident.
št. 1722-664-24 (stanovanje z oznako 24
v etaži 6 in 1; 42,84 m2), v stavbi na Zeleni
poti 15 v Ljubljani, ki stoji na parc. št. 233/9
k.o. Trnovsko predmestje, v lasti dolžnika
in zastavitelja Roberta Posla, Zelena pot
15, Ljubljana, pridobljena zastavna pravica v
korist Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, za terjatev v
višini glavnice 322.740 CHF s pp.
SV 601/2007
Ob-10975/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca
iz Maribora, opravilna številka SV 601/2007
z dne 10. 4. 2007, je bila nepremičnina,
dvosobno stanovanje številka 90, v skupni izmeri 57,18 m2, v 2. nadstropju (IV.
etaža) stanovanjske stavbe v Mariboru,
Knafelčeva ulica 34, identifikacijska številka stavbe 1342, stoječe na parceli številka 1610/25, katastrska občina Spodnje
Radvanje, ki je last solidarnih porokov in
zastaviteljev Trubajić Svetka, rojenega
6. 3. 1954, EMŠO 0603954500752, stanujočega Maribor, Knafelčeva ulica 034 in
Slavice Trubajić, rojene 30. 7. 1953, EMŠO
3007953505628, stanujoče Maribor, Knafelčeva ulica 34, za vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe
o prodaji stanovanja številka 01-613/93,
sklenjene dne 15. 10. 1993, s prodajalko
Zavarovalnico Maribor, delniška zavarovalna družba Maribor, zastavljena v korist
upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična
številka 5446546, za zavarovanje denarne
terjatve v višini 119.150 CHF s pripadki, v
evro protivrednosti po tečajnici Banke Slovenije – referenčni tečaji ECB na dan plačila oziroma izterjave, pri čemer je končni rok
zapadlosti terjatve dne 31. 3. 2037.
SV 393/07
Ob-10977/07
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 393/07 z dne 12. 4.
2007, je bilo zastavljeno štirisobno stanovanje št. 14 v izmeri 106,88 m2, v etaži M1+M2,
v stanovanjski stavbi na naslovu Neubergerjeva ulica 13, Ljubljana, ki je last REI d.o.o.,
Tivolska cesta 48, Ljubljana. Stanovanje je
zastavljeno v korist upnice Bojane Klemenčič Škodič, Ljubljana, Neubergerjeva ulica
13, za zavarovanje denarne terjatve v višini
200.000 EUR s pripadki.
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Objave sodišč
Objave po Zakonu
o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji
St 5/2007
Os-10199/07
1. Z dnem 30. 3. 2007 se začne stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Ritlop Milan s.p. – Elektroinstalacije, Žižki
22/b, Črenšovci (matična številka 5159311,
davčna številka 35124334).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
mag. Milorad Vidović iz Veščice 6/a.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave 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
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100057.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 6. 2007 ob 14.15 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 30. 3. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo Uradnemu listu RS. 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 30. 3. 2007
St 57/94
Os-10200/07
To sodišče je s sklepom St 57/94 dne
30. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Eurotrans p.o. Ribnica, Goriča
vas 11 a, – v stečaju.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
St 174/2005
Os-10201/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad dolžnikom Infot d.o.o. Ljubljana, Ulica Milana Majcna 11 – v stečaju
za dne 11. 6. 2007 ob 13.30 v razpravni dvorani št. I, Oddelka za gospodarsko sodstvo
na Miklošičevi c. 7 v Ljubljani.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo v stečajni pisarni v sobi 10/I med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 29. 3. 2007

St 216/2006
Os-10202/07
To sodišče je s sklepom St 216/2006
dne 30. 3. 2007 zaključilo stečajni postopek nad dolžnikom REHM d.o.o., Hruševo
1, Dobrova, ker premoženje, ki bi prišlo v
stečajno maso ne zadošča niti za stroške
stečajnega postopka.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
LIK 251/2006
Os-10205/07
To sodišče je s sklepom Lik 251/2006
dne 30. 3. 2007 začelo likvidacijski postopek nad dolžnikom Kmetijska zadruga
Sv. Križ z.o.o., Gabrovka 3, Gabrovka,
matična številka 5906474, davčna številka
78802881.
Za likvidacijsko upraviteljico se imenuje
Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo likvidacijski masi. Upnike
pozivamo, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku likvidacijskega
postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih,
dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati
s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in
največ 158,57 EUR ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na transakcijski
račun št.: 01100-1000339014 (sklic na št.:
11 42188-7110006).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 18. 6. 2007 ob 13.50 v razpravni
dvorani št. IV, Miklošičeva 7, tukajšnjega
sodišča.
Oklic o začetku likvidacijskega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
30. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 30. 3. 2007
St 4/2007
Os-10237/07
1. Z dnem 2. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Okrepčevalnica
Gomboc Diskoteka Sfings Club, Silvester
Gomboc, s.p., Fikšinci 13.
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
dr. Štefan Ščap, Ulica ob progi 53, Murska
Sobota.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo,
da z vlogo v dveh izvodih in potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno priložiti sodno takso v višini 2% od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar
najmanj 7,93 EUR in največ 158,57 EUR.
Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe

na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100047.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 7. 2007 ob 14.30 pri tukajšnjem
sodišču v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 4. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 4. 2007
St 7/2007
Os-10238/07
1. Z dnem 2. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad dolžnikom Elektronika – RTV
Servis Željko Vozlič s.p., Užiška ul. 25/b
Ljutomer.
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 potrebno dokumentacijo podajo svoje terjatve stečajnemu
senatu v roku 2 mesecev po objavi stečajnega postopka. K vsaki prijavi je potrebno
priložiti sodno takso v višini 2% od vsote
prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,93 EUR in največ 158,57
EUR. Vsi dokazi morajo biti priloženi v dveh
izvodih. Ne plača se takse za prijavo terjatve
delavcev iz drugega odstavka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji. Sodno takso morajo plačati pravne osebe
na račun sodnih taks št. 01100-8450086648,
fizične osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks št. 01100-8450086551, sklic na št.
11 42200-7110006-51100077.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 10. 7. 2007 ob 14. uri pri tukajšnjem
sodišču v Murski Soboti v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 4. 2007 nabije na oglasno desko
sodišča.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 4. 2007
St 11/2007
Os-10239/07
1. Z dnem 2. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Okrepčevalnica Lopert, Janez Farič s.p., Ob
Naklu 3, Dokležovje, (davčna številka
14155028, matična številka 2111802).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Jože Flegar, Boračeva 50.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. 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 odstav-
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ka 160. člena Zakona o prisilni poravnavi,
stečaju in likvidaciji – ZPPSL. Sodno takso morajo plačati pravne osebe na račun
sodnih taks št. 01100-8450086648, fizične
osebe in zasebniki pa na račun sodnih taks
št. 01100-8450086551, sklic na številko 11
42200-7110006-51100117.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 6. 2007 ob 14.45 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 4. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo. 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 2. 4. 2007
St 8/2007
Os-10240/07
1. Z dnem 2. 4. 2007 se začne stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Vrtnarstvo in zelenjadarstvo, Stanislav Črnko
s.p., Gornji Petrovci 32 (davčna številka
98288903, matična številka 1607197).
2. Za stečajnega upravitelja se imenuje
Martin Sreš, Prisojna cesta 27, Radenci.
3. Upnike stečajnega dolžnika pozivamo, da z vlogo v dveh izvodih in dokazih
prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu
v roku dveh mesecev od dneva objave začetka stečajnega postopka. 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
št. 01100-8450086551, sklic na številko
11 42200-7110006-51100087.
4. Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, da brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
5. Narok za preizkus upniških terjatev
bo dne 26. 6. 2007 ob 14.30 pri tukajšnjem
sodišču, v sobi št. 12.
6. Oklic o začetku stečajnega postopka
se dne 2. 4. 2007 nabije na oglasno desko
tukajšnjega sodišča in pošlje v objavo. 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 2. 4. 2007
St 43/2006
Os-10241/07
Stečajni postopek zoper stečajnega dolžnika Renato & Co., avtoprevozništvo in
posredovanje pri prodaji goriv Renato
Ritlop s.p., Markovci 4 (davčna številka
34809899, matična številka 1293397000) se
v skladu z drugim odstavkom 99. člena Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
– ZPPSL, zaključi.
Zoper sklep o zaključku stečajnega postopka se lahko upniki pritožijo v roku 15
dni po objavi.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 2. 4. 2007
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St 5/2007
Os-10242/07
To sodišče je dne 30. 3. 2007 izdalo sklep
opr. št. St 5/2007 da se začne stečajni postopek zoper dolžnika Primorje G.S., gradbene
storitve, d.o.o., Vipavska cesta 2b, Ajdovščina, matična številka 5512581, šifra dejavnosti 45.210, davčna številka 26320215.
Stečajna upraviteljica je Ksenija Toplikar
Zorn iz Vrtojbe, Obmejna cesta 58, p. 5290
Šempeter pri Gorici.
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% tolarske vrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov,
vendar najmanj 7,90 EUR in največ 158,60
EUR. Do vrednosti 41,74 EUR se sodna
taksa poravna s sodnimi koleki, ki se nalepijo na original prijave, nad navedenim
zneskom, pa so upniki dolžni sodni takso
poravnati na TRR št. 01100-8450083641,
sklic na št. 11 42218-7110006-5-07. Prijava
terjatev in vsi dokazi morajo biti predloženi
v dveh izvodih.
Prvi narok za preizkus terjatev bo dne
5. 7. 2007 ob 8.30 v sobi št. 119 tega sodišča.
Dolžnikovi dolžniki naj brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove.
Oglas je bil nabit na oglasno desko sodišča dne 30. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 30. 3. 2007
St 40/2007
Os-10243/07
To sodišče je s sklepom St 40/2007 dne
2. 4. 207 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Pinela d.o.o., Vurnikova 2, Ljubljana, matična številka 1964879, davčna
številka 95281258.
Za stečajnega upravitelja se imenuje Janez Artič iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,57 EUR ali poslati original 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 12.10 v razpravni dvorani
št. V, Miklošičeva 7, tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 2. 4.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2007
St 269/2006
Os-10244/07
To sodišče je s sklepom St 269/2005 dne
2. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Osim in družbenik k.d., Runkova 2, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po njegovi objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2007

St 17/2006
Os-10245/07
To sodišče je s sklepom St 17/2005 dne
2. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Planix d.o.o., Šutna 76, Kamnik.
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 2. 4. 2007
St 197/2006
Os-10246/07
To sodišče v stečajnem postopku nad
dolžnikom Špedicija Franci d.o.o., Ljubljana – v stečaju, razpisuje narok za preizkus
terjatev, ki bo dne 14. 5. 2007 ob 13.35 v
prostorih tukajšnjega sodišča, Miklošičeva
7, razpravna dvorana št. I/1.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2007
St 44/2005
Os-10270/07
Na podlagi četrtega odstavka 59. člena
ZPPSL to sodišče objavlja izvleček sklepa
opr. št. St 44/2005 z dne 15. 6. 2006 o potrditvi prisilne poravnave nad dolžnikom LIV
hidravlika, izdelava hidravličnih žerjavov,
komponent in nadgradenj, d.o.o. Postojna, Industrijska cesta 2, Postojna, ki je
postal pravnomočen dne 16. 2. 2007:
1. Poravnalni senat potrdi prisilno poravnavo nad dolžnikom LIV hidravlika, izdelava
hidravličnih žerjavov, komponent in nadgradenj, d.o.o. Postojna, Industrijska cesta 2,
Postojna, ki so jo sprejeli upniki z glasovanjem (upoštevaje tudi pisno glasovanje) na
naroku dne 15. 6. 2006.
2. Dolžnik je v načrtu finančne reorganizacije razvrstil terjatve upnikov v sledeče
razrede: razred A – izločitveni upnik (na terjatev prisilna poravnava ne učinkuje); razred
B – priviligirane terjatve, na katere prisilna
poravnava ne učinkuje; razred C – kratkoročne terjatve bank v državi, ki se poplačajo
100% v roku 3 let in obrestno mero 3%
letno; razred D – kratkoročne terjatve domačih dobaviteljev in kratkoročne obveznosti za nezaračunano blago, ki se poplačajo
100% v roku 3 let, v času do poplačila se
obračunajo obresti po medbančni obrestni
meri, ki jo določa Banka Slovenije; razred E
– kratkoročne terjatve tujih dobaviteljev, ki
so edini dobavitelji materiala in/ali opreme
oziroma storitve, ki se poplačajo 100% v
roku 3 let, v času do poplačila se obračunajo obresti po medbančni obrestni meri, ki jo
določa Banka Slovenije; razred F – ostale
terjatve, ki jih ni mogoče razvrstiti v razred
D ali E in se poplačajo v višini 20% v roku
1 leta od dneva pravnomočno izglasovane
prisilne poravnave, v času do poplačila se
obračunajo obresti po medbančni obrestni
meri, ki jo določa Banka Slovenije; razred
G – terjatve iz pasivnih časovnih razmejitev,
ki se poplačajo 20% v roku 1 leta od pravnomočno izglasovane prisilne poravnave, v
času do poplačila se obračunajo obresti po
medbančni obrestni meri, ki jo določa Banka
Slovenije; razred H – terjatve upnikov, ki se
konvertirajo. Seznam terjatev, razvrščenih v
načrtu finančne reorganizacije v razred A, B,
C, D, E, F in G je priloga št. 1 sklepa.
3. Upniki, katerih terjatve niso bile prerekane in veljajo za ugotovljene se poplačajo
na način in v višii, kot je razvidna iz priloge
št. 2 tega sklepa. Za te terjatve ima pravnomočen sklep o potrditvi prisilne poravnave
moč izvršilnega naslova.
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4. Prisilna poravnava ima pravni učinek
tudi proti upnikom, ki se postopka prisilne
poravnave niso udeležili ter proti tistim upnikom, ki so se postopka udeležili, pa so bile
njihove terjatve prerekane, če se naknadno
ugotovijo.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 2. 4. 2007
St 156/93
Os-10271/07
To sodišče je s sklepom St 156/93 dne
2. 4. 2007 zaključilo stečajni postopek nad
dolžnikom Biro za industrijski inženiring
BII p.o. – v stečaju, Ljubljana, Snežniška
1, Ljubljana.
Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 4. 2007
St 45/2007
Os-10272/07
To sodišče je s sklepom St 45/2007 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Albreht,
Gradbene storitve, d.o.o., Ponova vas 4a,
Grosuplje, matična številka 1722263.
Za stečajno upraviteljico se imenuje Melita Butara iz Ljubljane.
Začetek se objavi na sodni deski tega
sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju
terjatve. Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% od vsote prijavljenih
terjatev, vendar najmanj 7,93 EUR in največ
158,60 EUR ali poslati original dokazila o
plačilu sodne takse na transakcijski račun
št.: 01100-8450084029 (sklic na št.: 99).
Narok za preizkus prijavljenih terjatev
bo dne 3. 9. 2007 ob 13. uri v razpravni
dvorani št. IV/1, tukajšnjega sodišča, Miklošičeva 7.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 4. 2007
St 6/2007
Os-10273/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St 6/2007
z dne 2. 4. 2007 začelo stečajni postopek
nad samostojnim podjetnikom Cvetkom Zupanom s firmo Zupan Cvetko s.p., Trgovina, gostinstvo in storitve, Trniče 06/c,
Marjeta na Dravskem polju.
Odslej se dolžnikova firma glasi Zupan
Cvetko s.p., Trgovina, gostinstvo in storitve
– v stečaju, Trniče 06/c, Marjeta na Dravskem polju, njegova matična številka je
2038617, šifra njegove dejavnosti 55.400.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ 2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun

št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 6.
2007 ob 9.30 v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2007
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Po pravnomočnosti sklepa se odreja izbris stečajnega dolžnika Megla d.o.o. – v
stečaju, Pameče 122, Slovenj Gradec, iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 3. 4. 2007

St 45/2006
Os-10276/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
45/2006, z dne 4. 4. 2007 začelo stečajni
postopek nad dolžnikom Petek Branko s.p.
– Transconti avtoprevozništvo, Kvedrova
ulica 5, Ptuj, matična številka 5320734000,
davčna številka 68175019, šifra dejavnosti
60.240.
Odslej firma glasi: Petek Branko s.p –
Transconti avtoprevozništvo, Kvedrova ulica
5 – 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 9. urri v sobi št. 26/II, tega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne 4. 4.
2007.
Okrožno sodišče na Ptuju
dne 4. 4. 2007

PPN 26/2007
Os-10428/07
To sodišče je s sklepom z dne 26. 3.
2007 pod opr. št. PPN 26/2007 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Poslovna galanterija d.o.o., Dolenjska cesta 83, Ljubljana, davčna številka
37493469, matična številka 1213857, šifra
dejavnosti 21.250.
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
(26. 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 upraviteljico prisilne poravnave je določena Majda Šantl iz Ljubljane.
V upniški odbor so imenovani naslednji
upniki:
– SKB banka d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana,
– Butan plin d.d., Verovškova 70, Ljubljana,
– Badić Hamdija s.p., Kriva pot 9, Ljubljana,
– RS MF, DURS, Davčni urad Ljubljana,
– Ole d.o.o., Poljanska 73a, Ljubljana,
– Sikro d.o.o., Justinova 9, Ljubljana,
– Zupančič Darinka, Ižanska 129, Ljubljana.
Oklic je bil nabit na oglasno desko tega
sodišča 26. 3. 2007.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2007

St 31/2004
Os-10277/07
V stečajnem postopku stečajnega dolžnika Megla d.o.o. – v stečaju, Pameče 122,
Slovenj Gradec, se ustavi nadaljnje unovčevanje razdelitvene mase in se stečajni
postopek zaključi.

Lik 161/2006
Os-10429/07
To sodišče je s sklepom Lik 161/2007
dne 4. 4. 2007 zaključilo likvidacijski postopek nad dolžnikom Združenje za preprečevanje zlorabe otrok in pomoč v družini,
Resljeva 18, Ljubljana.

St 135/2003
Os-10274/07
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev v stečajni
zadevi zoper stečajnega dolžnika Market in
bar Angela Hanžič s.p., Jareninski dol 22,
Jarenina, v stečaju, oprav. št. St 135/2003,
ki bo dne 17. 5. 2007 ob 13. uri – soba št.
253/II tukajšnjega sodišča.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2007
St 19/2006
Os-10275/07
To sodišče je na seji senata dne 4. 4.
2007 pod opr. št. St 19/2006 sprejelo naslednji sklep:
Stečajni postopek nad dolžnikom Avto
- Hit Trgovina z vozili in deli Novo mesto
d.o.o., Podbevškova ulica 6/a, Novo mesto, matična št. 5342813, šifra dejavnosti
50.102, se začne in zaključi.
Po pravnomočnosti sklepa se dolžnik
Avto - Hit Trgovina z vozili in deli Novo
mesto d.o.o., Podbevškova ulica 6/a, Novo
mesto, izbriše iz sodnega registra.
Upniki se lahko zoper ta sklep pritožijo v
roku 15 dni od objave tega sklepa.
Okrožno sodišče v Novem mestu
dne 4. 4. 2007
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Dolžnik se po pravnomočnosti tega sklepa izbriše iz registra društev.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 4. 2007
St 136/2006
Os-10430/07
1. Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Birotehnik agencija za posredovanje in zaposlovanje delovne sile ter
storitve d.o.o. – v stečaju, Orožnova ulica
1, Maribor, davčna številka: 48956058, matična številka: 553851300, šifra dejavnosti:
74.500, se v skladu z 99/II členom ZPPSL
zaključi, saj premoženje, ki bi prišlo v stečajno maso ne zadošča niti za stroške stečajnega postopka.
2. Razpisan narok za preizkus upniških
terjatev za dne 14. 5. 2007 ob 9. uri v sobi
253 tukajšnjega sodišča, se prekliče.
3. Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo
v 15 dneh po objavi tega sklepa.
4. Po pravnomočnosti tega sklepa se
stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2007
St 39/2005
Os-10431/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
39/2005 z dne 2. 4. 2007 zaključilo stečajni
postopek nad samostojno podjetnico Magdalene Kmetič s firmo Pranje in likanje
perila Kmetič Magdalena s.p. – v stečaju,
Spodnja Voličina 81a, Voličina, ker so končana vsa opravila iz stečajnega postopka.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2007
St 11/2007
Os-10432/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
11/2007 z dne 2. 4. 2007 začelo stečajni
postopek nad podjetjem Vibe Trgovina in
storitve, svetovanje, najemi in razvedrilne dejavnosti d.o.o., Maribor, Ljubljanska
ulica 7b.
Odslej se dolžnikova firma glasi Vibe
Trgovina in storitve, svetovanje, najemi in
razvedrilne dejavnosti d.o.o. – v stečaju,
Maribor, Ljubljanska ulica 7b, njegova matična številka je 1453556, šifra njegove dejavnosti pa 51.420.
Za stečajnega upravitelja je določen
Ignac Marinič, univ. dipl. ekonomist, Svetozarevska 10, Maribor.
Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ 2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 6.
2007 ob 9. uri v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo, naj brez odlašanja poravnajo svoje
dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko tukajšnjega sodišča dne 2. 4. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 4. 2007
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St 84/2004
Os-10433/07
V stečajni zadevi stečajnega dolžnika
TGM in prevozi, Vohar Janez s.p., Ulica
ob Ložiču 14, Krog – v stečaju, bo dne
29. 5. 2007 ob 14.45, v razpravni dvorani št.
12, tukajšnjega sodišča, narok za obravnavanje osnutka za glavno razdelitev stečajne
mase.
Upniki se lahko seznanijo in vpogledajo v osnutek za glavno razdelitev stečajne
mase na tukajšnjem sodišču v sobi št. 5 v
času uradnih ur.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 4. 4. 2007

St 18/2005
Os-10693/07
To sodišče obvešča upnike stečajnega
dolžnika PRO-ROOF nebitumenske hidroizolacije d.o.o., Cesta krških žrtev 145,
Krško, da bo 1. narok za preizkus terjatev
dne 11. 6. 2007 ob 8.30 v razpravni dvorani
IV/II. nadstropje, CKŽ 12.
Okrožno sodišče v Krškem
dne 6. 4. 2007

St 241/93
Os-10434/07
1. Stečajni postopek nad dolžnikom Prevoz prevozno, turistično in storitveno
podjetje Radlje d.d. – v stečaju, Pohorska cesta 17c, Radlje ob Dravi, se zaključi
v skladu z določili 169. člena ZPPSL.
2. Po pravnomočnosti sklepa se stečajni
dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 20. 3. 2007

In 3/2007
Os-8626/07
Na podlagi sklepa In 3/07 z dne 8. 1.
2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 210 v 6. etaži,
v večstanovanjski hiši Trg Franca Kozarja
16b, Hrastnik, s kletjo št. 210 v 2. etaži, v
izmeri 75,30 m2, ki pa ni vpisano v zemljiško
knjigo v lasti dolžnika Aleša Volaja, Trg F.
Kozarja 16b – do celote, zarubljeno v korist
upnice Toplarne Hrastnik d.o.o., Hrastnik,
zaradi izterjave 1.233,30 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 3. 2007

St 71/2006
Os-10691/07
To sodišče je s sklepom opr. št. St
71/2006 z dne 9. 1. 2007 začelo stečajni postopek nad podjetjem Silbi trgovina
in storitve d.o.o., Maribor, Košaški dol
98/a. Odslej se dolžnikova firma glasi Silbi
trgovina in storitve d.o.o. – v stečaju, Maribor, Košaški dol 98/a, njegova matična
številka je 588849200, šifra dejavnosti pa
G/51.540.
Za stečajno upraviteljico je določena Sonja Krajnčič, Ljubljanska ulica 38, Slovenska
Bistrica. Upniki naj z vlogo v dveh izvodih in
dokazi prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu na naslov: Okrožno sodišče v Mariboru,
2000 Maribor, Sodna ulica 14, v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka. K vlogi naj priložijo dokaz o plačilu sodne takse za prijavo terjatve,
ki znaša 2% vrednosti prijavljene terjatve v
EUR, vendar najmanj 100 točk (7,93 EUR)
in največ 2.000 točk (158,60 EUR). Vplačati
jo morajo na račun sodnih taks tukajšnjega
sodišča, in sicer za pravne osebe na račun
št. 01100-8450088006 in za fizične osebe
na račun št. 01100-8450088103 (sklicna
številka pri obojih 11 42196-7110006).
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 6.
2007 ob 10.15 v sobi št. 253 tukajšnjega
sodišča.
Dolžnike stečajnega dolžnika pozivamo,
naj brez odlašanja poravnajo svoje dolgove.
Oklic upnikom je bil nabit na oglasno desko
tukajšnjega sodišča dne 9. 1. 2007.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 6. 4. 2007
St 123/2006
Os-10692/07
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom Majcen trgovina in storitve d.o.o.,
Cesta v Hotinje 5, Miklavž na Dravskem
polju (davčna številka: 89995996, matična številka: 5709482000, šifra dejavnosti:
G51.180) se v skladu z 99/I členom ZPPSL
začne in takoj zaključi, saj premoženje, ki bi
prišlo v stečajno maso, ne zadošča niti za
stroške tega postopka.
Zoper ta sklep se lahko upniki pritožijo v
15 dneh po objavi tega sklepa.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik izbriše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 4. 2007

Izvršbe

In 1/2007
Os-8627/07
Na podlagi sklepa In 1/2007 z dne 8. 1.
2007, ki ga je izdalo Okrajno sodišče v Trbovljah, je bilo stanovanje št. 3 v III. nadstropju, v večstanovanjski hiši Trg F. Kozarja 7, v izmeri 43,30 m2, ki pa ni vpisano v
zemljiško knjigo, v lasti dolžnice Nasladek
Jadranke, Trg F. Kozarja 7, Hrastnik – do
celote, zarubljeno v korist upnice Toplarne Hrastnik d.o.o. Hrastnik, zaradi izterjave
162,37 € s pp.
Okrajno sodišče v Trbovljah
dne 21. 3. 2007

Objave
zemljiškoknjižnih zadev
Dn 7605/2006
Os-7012/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Rakovnik Marjana,
Kersnikova 30, Celje, za vknjižbo lastninske
pravice pri nepremičnini – stanovanju št. 2, v
pritličju stanovanjske hiše Celje, Kersnikova
30, v obsegu 76,57 m2, s shrambo v obsegu 9,35 m2, vpisanem pri vl. št. 2391/9, k.o.
Celje, pri id. št. 1008.E, izdalo sklep Dn št.
7605/2006 z dne 19. 1. 2007, s katerim je
začelo postopek za vzpostavitev zemljiško
knjižne listine, kupoprodajne pogodbe z dne
13. 12. 1993, za stanovanje št. 2, v pritličju stanovanjske hiše Celje, Kersnikova 30,
v obsegu 76,57 m2, s shrambo v obsegu
9,35 m2, vpisanem pri vl. št. 2391/9, k.o. Celje, pri id. št. 1008.E, sklenjene med Občino
Celje, kot prodajalko in Rakovnik Marjanom,
kot kupcem.
Vknjižba lastninske pravice pri zgoraj
navedeni nepremičnini se zahteva v korist
Rakovnik Marjana, EMŠO 1711951500892,
Kersnikova 30, Celje, do celote.
Poziva se vse morebitne imetnike pravic,
da v dveh mesecih od objave tega oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge po-
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goje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagatelja tega postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 5. 3. 2007
Dn 866/2006
Os-7223/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
7. 2. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti na predlog Mihaela Vizjaka, Čopova 23,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 14. 7. 1993, za stanovanje št.
50, v VII. nadstropju v površini 29,13 m2, s
kletjo št. 50 v površini 0,94 m2, v stanovanjski stavbi v Celju, Čopova 23, sklenjene
med Železarno Štore Jeklo d.o.o. kot prodajalcem in Darinko Jecl, Čopova 23, Celje,
kot kupovalko. Po izjavi predlagateljice je
listina uničena oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. začasnega identifikatorja 1050.E, stanovanjska raba v vl. št. 2276/51, k.o. Celje,
se zahteva v korist predlagatelja postopka
Mihaela Vizjaka 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 7. 3. 2007
Dn 1912/2006
Os-7224/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 29. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Koštomaj Belaj
Irme, ki jo zastopa Supra stan d.o.o., uvedlo postopek zaradi vzpostavitve zemljiško
knjižne listine – kupoprodajne pogodbe z
dne 19. 12. 1983, za stanovanje št. 4 v
izmeri 59,64 m2, v 2. nadstropju stan. hiše v
Celju, Razlagova 11a, Celje, sklenjene med
Samoupravno skupnostjo občine Celje, ki jo
zastopa Zavod občine Celje za planiranje in
izgradnjo, kot prodajalcem in Belaj Koštomaj
Irmo, Ulica heroja Bračiča 24, Celje, kot
kupovalko. Po izjavi predlagateljice je bila
listina izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. 4 v izmeri 59,64 m2, v 2. nadst. stan.
hiše Celje, Razlagova 11a, vpisanem pri
podvložku št. 2571/5, k.o. Celje, se zahteva v korist Irme Koštomaj Belaj, roj. 23. 4.
1928, Ulica heroja Bračiča 24, 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 7. 3. 2007
Dn 4604/2005
Os-7225/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Ivani Golob, s sklepom z dne
19. 1. 2007, v zemljiškoknjižni zadevi, začeti
na predlog Antona Fišerja, Škvarčeva 10,
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne po-

godbe z dne 30. 12. 1994, za stanovanje št.
2, v pritličju stanovanjske hiše Škvarčeva
10, Celje, v vl. št. 1434/3, k.o. Medlog, sklenjene med Stanislavom Grobelškom, Škvarčeva 10, Celje, kot prodajalcem in Petrom
Božičem, Na zelenici 7, Celje, kot kupcem.
Po izjavi predlagateljice je listina uničena
oziroma izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice na stanovanju št. identifikatorja 2.E, stanovanjska raba
v površini 17,10 m2, Škvarčeva 10, Celje,
v vl. št. 1434/3, k.o. Medlog, se zahteva v
korist predlagatelja postopka Antona Fišerja
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 6. 3. 2007
Dn 4860/2005
Os-7227/07
Okrajno sodišče v celju je po zemljiško
knjižni sodnici – svetnici Ivani Golob, s sklepom z dne 22. 1. 2007, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Mestne občine
Celje, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine – kupoprodajne pogodbe z dne 18. 3. 1994, za trisobno stanovanje s pritiklinami v 2. nadst. desno stanovanjske hiše, Celje, Vodnikova 9, na parc. št.
2082, k.o. Celje, sklenjene med Finomehaniko Celje p.o., Vodnikova 9, Celje, kot prodajalko in Občino Celje, kot kupovalko. Po izjavi
predlagateljice je bila listina izgubljena.
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 7. 3. 2007
Dn 5443/2006
Os-7379/07
Okrajno sodišče v Celju je po zemljiško
knjižni sodnici Danici Šuligoj Sivko, s sklepom z dne 27. 11. 2006, v zemljiškoknjižni
zadevi, začeti na predlog Trebše Saše,
stan. Radeče, Titova 10, po pooblaščencu
Domplan d.o.o. Rimske Toplice, Globoko
8/e, uvedlo postopek zaradi vzpostavitve
zemljiškoknjižne listine - kupoprodajne pogodbe z dne 6. 12. 1991, sklenjene med
prodajalcem Lesnino Sopota Li Radeče in
kupcem Sašo Trebše, in sicer za stanovanje
v Radečah, Titova ulica 10, nepremičnina,
št. 7.E, vpisana v podvl. št. 863, k.o. Radeče, Po izjavi predlagateljice je bila listina
izgubljena.
Vknjižba lastninske pravice pri podvl. št.
863/8 k.o. Radeče, št. iden. 7.E, se zahteva
v korist Trebše Saše, roj. 15. 7. 1971, Titova
10, Radeče, do celote.
S tem oklicem se pozivajo imetniki pravic, da v skladu z 237. členom Zakona o
zemljiški knjigi (Ur. l. RS, št. 58/03) v dveh
mesecih od objave oklica z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma popolnost podatkov o vsebini listine, katere vzpostavitev
se zahteva oziroma druge pogoje za vknjiž-
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bo lastninske pravice v korist predlagateljice postopka.
Okrajno sodišče v Celju
dne 7. 3. 2007
Dn 3974/2006
Os-7402/07
Okrajno sodišče v Kopru je po Okrajni
sodnici Veroniki Zorn Hočevar, v zemljiško
knjižni zadevi, začeti na predlog predlagateljev 1. Vesne Kalister, Cesta na Markovec 16
in 2. Rajka Kalistra, Cesta na Markovec 16,
ki ju zastopa odv. Demšar Breda iz Kopra,
zaradi vzpostavitve zemljiškoknjižne listine
ter vknjižbe lastninske pravice sklenilo:
Začne se postopek za vzpostavitev
zemljiškoknjižnih listin, in sicer:
– kupoprodajne pogodbe št. 617/14-10
z dne 4. 4. 1973, sklenjene med podjetjem
SGP Nova Gorica, kot prodajalcem ter De
Simone Dariom in De Simone Marto, oba
Stritarjeva 12, kot kupcema, za pritlično štirisobno stanovanje, tip 1 Šb, št. 2, v izmeri
109 m2, s pripadajočo kletjo št. 20, ki se nahaja na naslovu Cesta na Markovec št. 16,
parcelna št. 534, k.o. Semedela,
– kupne pogodbe št. 40-36-3/90 z dne
14. 12. 1990, overjene pri Temeljnem sodišču v Kopru št. Ov I 4921/90, sklenjene med
De Simone Dariom in De Simone Marto, oba
Cesta na Markovec 16, kot prodajalcema ter
Upravo za notranje zadeve Koper in Klaister
Rajkom ter Kalister Vesno, oba Oljčna pot
11a, kot kupcema, za štirisobno podpritlično
stanovanje št. 2, v izmeri 102 m2 koristne
stanovanjske površine, na naslovu Cesta
na Markovec 16.
Nepremičnina, ki je predmet zemljiško
knjižnih listin, katerih vzpostavitev se zahteva, je v zemljiški knjigi vpisana z ident.
oznako 1.E, stanovanje v izmeri 103,15 m2,
ki se nahaja na naslovu Cesta na Markovec
16, podvl. št. 3437/1, k.o. Semedela, last
SGP Koper d.d., Obrtniška 30, Koper.
Pri zgoraj navedeni nepremičnini se zahteva vknjižba lastninske pravice na podlagi
sklepa o dovolitvi vzpostavitve zemljiško
knjižnih listin, kupoprodajne pogodbe št.
0403-S-36/1-1450/91 z dne 18. 11. 1991
ter pogodbe o uskladitvi zemljiškoknjižnega
z dejanskim stanjem, št. 41/05 z dne 20. 6.
2005, v korist oseb: Rajko Kalister, Cesta
na Markovec 16, EMŠO 19069599188, do
deleža 189/200 in Vesna Kalister, Cesta na
Markovec 16, EMŠO 0206962505144, do
deleža 11/200.
Imetnike pravice na nepremičnini z ident.
oznako 1.E, stanovanje v izmeri 103,15 m2,
ki se nahaja na naslovu Cesta na Markovec
16, podvl. št. 3437/1, k.o. Semedela, last
SGP Koper d.d., Obrtniška 30, Koper, se
poziva, da v dveh mesecih od objave oklica
z ugovorom izpodbijajo pravilnost oziroma
popolnost podatkov o vsebini listine, katere
vzpostavitev se zahteva oziroma druge pogoje za vknjižbo lastninske pravice v korist
predlagateljev.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 10. 1. 2007

Amortizacije
N 717/2007
Os-8882/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Mirana Vajda, stanujočega Ul. bratov
Greifov 8, Maribor, teče postopek za razveljavitev 3 delnic v apoenih od I-A-12643
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do I-A-12645, 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
N 703/2006
Os-8884/07
Pri Okrajnem sodišču v Mariboru na predlog Sonje Stančević Drevenšek, iz Frankolovska ul. 22, Maribor, teče postopek za
razveljavite 3 delnic v apoenih od I-A-13443
do I-A-13445, 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
P 116/2006
Os-8877/07
Okrajno sodišče v Črnomlju je po okrajni
sodnici - svetnici Darinki Plevnik, v pravdni
zadevi tožeče stranke Marjana Cimermana,
Zadružna cesta 2, Črnomelj, ki ga zastopa
pooblaščenec Drago Vlah, odvetnik v Metliki,
proti toženim strankam neznanim in neznanokje živečim članom Milič zadruge, iz Miličev 2,
zaradi ugotovitve lastninske pravice na podlagi priposestvovanja, pcto 417,29 € (100.000
SIT) v smislu 82. člena Zakona o pravdnem
postopku, dne 9. 3. 2007 postavlja začasnega
zastopnika neznanim in neznanokje živečim
članom Milič zadruge iz Miličev 2.
Začasni zastopnik je univ. dipl. prav. –
Dušan Bricelj, odvetnik v Črnomlju, Kolodvorska 26.
Postavljeni začasni zastopnik bo zastopal tožene stranke neznane in neznanokje
živeče člane Milič zadruge iz Miličev 2, vse
do takrat, dokler le-ti ali njihov pooblaščenec ne bo nastopil pred sodiščem oziroma

Uradni list Republike Slovenije – Razglasni del
dokler organ, pristojen za socialne zadeve,
ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Črnomlju
dne 9. 3. 2007

Oklici dedičem
D 171/2006
Os-6452/07
Okrajno sodišče v Cerknici v zapuščinski
zadevi po pok. Ani Prevec, roj. Zalar, roj.
27. 10. 1913, vdovi, brez potomcev, nazadnje stalno bivajoči Pod gradom 3, Lož, ki
je umrla 7.6. 2006, v skladu s prvim odstavkom 130. člena in prvim odstavkom 131.
člena ter 206. člena Zakona o dedovanju,
objavlja oklic tistim, ki imajo pravico do dediščine po pok. Ani Prevec, da se priglasijo
sodišču v roku enega leta od te objave.
Začasna skrbnica zapuščine je odvetnica
Vida Andrejašič iz Postojne, ki bo zastopala
neznane dediče v zapuščinskem postopku.
Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi bo takrat razpolagalo.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 22. 2. 2007
IV D 455/2006
Os-2624/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Milanu Vrhovcu, roj. 30. 8. 1936, umrlem 20. 4. 2006,
nazadnje stanujočem Poljanska cesta 46,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke, zato je
nastopilo zakonito dedovanje. Glede na to,
da se ne ve, ali je kaj dedičev po zapustniku, sodišče na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 1. 2007
III D 557/2006
Os-5577/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Ivanu Potočniku, roj. 24. 11. 1932, umrlem 15. 11. 2004,
nazadnje stanujočem Fabianijeva ulica 33,
Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni napravil oporoke. Podatki
o zakonitih dedičih sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o

dedovanju poziva vse, ki mislijo, da imajo
pravico do dediščine na podlagi zakona, da
se priglasijo sodišču v enem letu od objave
tega oklica. Po preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 19. 2. 2007
III D 221/06
Os-5703/07
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani je v teku
zapuščinski postopek po pok. Plahćinski Pavlu, roj. 26. 3. 1952, umrlem 17. 1. 2006,
nazadnje stanujočem Maroltova ulica 8, Ljubljana, državljanu Republike Slovenije.
Zapustnik ni opravil oporoke. Kot zakoniti
dediči po pokojni bi prišli v poštev tudi zap.
brata, ki naj bi živela v Franciji oziroma v
Avstraliji ter sestra, ki naj bi živela v Nemčiji,
katerih naslovi pa sodišču niso znani. Sodišče zato na podlagi 206. člena Zakona o
dedovanju poziva vse navedene dediče ter
vse ostale, ki mislijo, da imajo pravico do
dediščine na podlagi zakona, da se priglasijo
sodišču v enem letu od objave tega oklica in
oklica na sodni deski tukajšnjega sodišča. Po
preteku tega roka bo sodišče zapuščinski postopek nadaljevalo ter opravilo zapuščinsko
obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi
razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 31. 1. 2007

Oklici pogrešanih
N 75/2006
Os-5375/07
Okrajno sodišče v Celju uvaja postopek
na predlog Vrhovnega državnega tožilstva
RS, Dunajska 22, Ljubljana, za razglasitev
pogrešanega nasprotnega udeleženca Otto
Joseka, roj. 24. 10. 1896, nazadnje stan.
Celje, Glavni trg 2, za mrtvega. Po navedbah predlagatelja je bil nasprotni udeleženec leta 1945 aretiran in zaprt v celjskem
Starem piskru in od takrat dalje ni bilo za
njim nobenega glasu več.
Pozivamo pogrešanega, če je še živ, da
se oglasi oziroma vse osebe, ki bi o tem kaj
vedele, da to sporočijo Okrajnemu sodišču
v Celju ali predlagatelju, v roku 3 mesecev
po objavi oglasa, ker bo sicer sodišče po
preteku tega roka pogrešanega razglasilo
za mrtvega.
Okrajno sodišče v Celju
dne 13. 2. 2007
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Sodni register, vpisi po Zakonu
o gospodarskih družbah
Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
Srg 2060/2006
Rg-8650/07
To sodišče je na predlog družbenikov za
prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbrisa iz sodnega registra sklenilo
objaviti sklep:
družba PC – AG d.o.o., Poslovna cona
– Arnovski gozd, podjetje za inženiring in
trgovino, Arja vas 101, Petrovče, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu družbenikov z dne 12. 10. 2006.
Premoženje družbe ostane družbenikoma, ki si ga razdelita v sorazmerju z njunima
deležema: Sava IP d.o.o., investicijsko podjetje, Slovenska 56, Ljubljana in Vegrad d.d.,
Gradbeno industrijsko podjetje, Prešernova
9/a, Velenje, ki prevzameta obveznost plačila morebitnih obveznosti družbe.
Zoper sklep je dopusten ugovor v 15
dneh od dneva objave v Uradnem listu RS,
sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Celju
dne 21. 3. 2007
Srg 373/2007
Rg-8658/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko
sodišče na predlog objavlja naslednji sklep:
družba Vograd Krištofić – vodovodne
instalacije in gradbeništvo, k.d., Obala
138, Lucija, 6320 Portorož, ki je vpisana
pri tem sodišču pod vložno št. 1/6064/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
družbenikov z dne 2. 3. 2007.
Družbenika Željko Krištofić iz Republike
Hrvaške, Radnička 109, Savska ves, Čakovec in Milena Grzinič iz Portoroža, Obala
138, Lucija, izjavljata, da so poplačane vse
obveznosti družbe, da družba nima zaposlenih delavcev in da prevzameta obveznost

plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Celotno premoženje družbe, ki bo ostalo
po prenehanju družbe po skrajšanem postopku, se razdeli med družbenike sorazmerno z deležem v družbi.
Zoper sklep o prenehanju je dopusten
ugovor pri tem sodišču v 15 dneh od objave,
sicer bo sodišče sprejelo sklep o izbrisu iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 21. 3. 2007
Srg 277/2007
Rg-9035/07
Okrožno sodišče v Kopru kot registrsko sodišče na predlog objavlja naslednji
sklep:
družba Domino – trgovina, pro
izvodnja, inženiring, d.o.o. Prestranek,
Ivana Vadnala 4, ki je vpisana pri tem sodišču pod vložno št. 1/2149/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenika
z dne 12. 2. 2007.
Družbenik Pavel Fatur, stanujoč Ulica
Ivana Vadnala 4, Prestranek, izjavlja, da
so poplačane vse obveznosti družbe, da
so urejena vsa razmerja z delavci oziroma
ni zaposlenih delavcev in da prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe. Preostala sredstva družbe se
izplačajo edinemu družbeniku.
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 26. 3. 2007
Srg 256/2007
Rg-4399/07
Družba Klir Trgovina, storitve in gostinstvo d.o.o., s sedežem Cesta maršala
Tita 95, Jesenice, vpisana na reg. vl. št.
1/06603/00, preneha po skrajšanem postopku.

Obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe upnikom prevzame
družbenik Klinar Roman, Kočna 28, Blejska
Dobrava.
Zoper sklep družbenika o prenehanju
družbe je dopusten ugovor pri tem sodišču
v 15 dneh po objavi tega sklepa, ker bo sicer sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe
iz registra.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 12. 2. 2007
Srg 01776/2007
Rg-5938/07
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbrisa
iz sodnega registra družbe Pharmagent-SLV
trgovina in zastopanje d.o.o., Ljubljana, Trg
OF 14, ki jo zastopa notar Bojan Podgoršek
iz Ljubljane, objavlja sklep:
Pharmagent-SLV trgovina in zastopanje d.o.o., Ljubljana, Trg OF 14, preneha
po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 14. 2. 2007.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družabnik je Pharmagent društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje in zastupanje Zagreb, IX Južna
obala 26, Republika Hrvaška, ki prevzema
obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
425. in 426. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 22. 2. 2007
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Preklici

Potne listine in maloobmejne
prepustnice preklicujejo
Abazaj Faton, Vidmarjeva ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P00020576, izdala
UE Vrhnika. gnb‑255520
Abazaj Gresa, Vidmarjeva ulica 008,
Ljubljana, potni list, št. P01096793, izdala
UE Vrhnika. gne‑255517
Anko Simonboštjan, Malgajeva ulica
007, Ljubljana, potni list, št. P00120918,
izdala UE Ljubljana. gnz‑255596
Apat Peter, Gaberke 214, Šoštanj, potni
list, št. P00484909, izdala UE Velenje.
gng‑255515
Babić Petar, Cesta Toneta Tomšiča 094,
Jesenice, potni list, št. P00414851, izdala
UE Jesenice. gnq‑255505
Brdar Marija, Gubčeva ulica 53, Metlika,
maloobmejno prepustnico, št. MOP AH
6669. gnq‑255230
Bregar Vesna, Grajena 071, Ptuj,
potni list, št. P00543684, izdala UE Ptuj.
gnj‑255512
Brglez Vojka, Gotska ulica 001, Ljubljana,
potni list, št. P00451382, izdala UE Maribor.
gnf‑255591
Bric Lovro, Ulica Hermana Potočnika
011, Ljubljana, potni list, št. P00098989,
izdala UE Ljubljana. gng‑255590
Bunc Rudi, Kantetova ulica 067,
Ljubljana, potni list, št. P00692884, izdala
UE Ljubljana. gng‑255340
Čas Rozman Lovro, Meža 155A,
Dravograd, potni list, št. P01012848, izdala
UE Dravograd. gnu‑255501
Deželak Luka, Privoz 007A, Ljubljana,
potni list, št. P00571164, izdala UE Ljubljana.
gno‑255507
Divović Mladen, Cankarjeva ulica 040,
Nova Gorica, potni list, št. P00127908,
izdala UE Nova Gorica. gnr‑255504
Domitric Daniel, Mladinska ulica 001,
Veržej, potni list, št. P00133171, izdala UE
Ljutomer. gnf‑255341
Dornik Petra, Sora 011, Medvode, potni
list, št. P00594619, izdala UE Ljubljana.
gni‑255338
Dujič Snežana, Beblerjev trg 008,
Ljubljana, potni list, št. P00957801, izdala
UE Ljubljana. gnh‑255339
Ferrand Damijan, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, potni list, št. P01203947, izdala
UE Celje. gnn‑255333
Gosak Alenka, Vuhred 082, Vuhred,
potni list, št. P00195671, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnx‑255498
Jeznik Andrej, Jurčičeva ulica 017, Muta,
potni list, št. P00115243, izdala UE Radlje
ob Dravi. gni‑255588
Kitanovski Boris, Vojkova cesta 091,
Ljubljana, potni list, št. P00417344, izdala
UE Ljubljana. gnh‑255589
Klampfer Andreja, Dvorjane 072, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00680574, izdala UE
Maribor. gnh‑255514
Knez Janez, Zgornje Bitnje 160, Žabnica,
potni list, št. P00264060, izdala UE Kranj.
gnz‑255496

Korošec Stanislav, Velika Pirešica 037,
Žalec, potni list, št. P00183375, izdala UE
MZZ. gnb‑255345
Kovačević Fuad, Cesta v Staro vas 003,
Postojna, potni list, št. P00530488, izdala
UE Postojna. gnt‑255502
Kravcar Tomaž, Bistrica 007, Tržič,
potni list, št. P00598219, izdala UE Tržič.
gne‑255342
Kren Andreja, Chengdujska cesta 018,
Ljubljana, potni list, št. P00527985, izdala
UE Ljubljana. gnn‑255508
Kuzmanoski Petar, Preglov trg 010,
Ljubljana, potni list, št. P00370614, izdala
UE Ljubljana. gnm‑255334
Madronič Petra, Glinškova ploščad 005,
Ljubljana, potni list, št. P00691752, izdala
UE Črnomelj. gnl‑255335
Mešinović Jasmina, Podlubnik 159,
Škofja Loka, potni list, št. P00828734, izdala
UE Tržič. gnw‑255499
Munda Eufemija, Parecag 170, Sečovlje
– Siccole, potni list, št. P00363260, izdala
UE Piran. gnf‑255516
Obrez Miran, Šolska ulica 040, Šempeter
v Savinjski dolini, potni list, št. P00854483,
izdala UE Žalec. gnj‑255337
Oštir Sašo, Šalek 007, Velenje, potni
list, št. P00720269, izdala UE Velenje.
gnk‑255511
Pavlinič Matej, Rusjanov trg 009,
Ljubljana, potni list, št. P00871994, izdala
UE Ljubljana. gnc‑255594
Petek Uroš, Obrije 015, Ljubljana, potni
list, št. P00501185, izdala UE Ljubljana.
gno‑255332
Petrovac Tadeja, Jamska ulica 35, Mirna,
potni list, št. P00579719. gnw‑255324
Plestenjak Tomaž, Tržaška cesta 034A,
Vrhnika, potni list, št. P00244378, izdala UE
Vrhnika. gnc‑255519
Plestenjak Vida, Tržaška cesta 034A,
Vrhnika, potni list, št. P00244377, izdala
UE Vrhnika. gnd‑255518
Poljaković Elvis, Zbure 028, Šmarješke
Toplice, potni list, št. P01149988, izdala UE
Novo mesto. gnm‑255509
Radović Monika, Zvezda 001, Ljubljana
– Šentvid, potni list, št. P00574521, izdala
UE Ljubljana. gnb‑255595
Rataj Marjan, Škrljevo 016, Šentrupert,
potni list, št. P00279434, izdala UE Trebnje.
gnl‑255510
Redžepagić Elmir, Dvorjane 072, Spodnji
Duplek, potni list, št. P00680573, izdala UE
Maribor. gni‑255513
Rotovnik Dejan, Štajnhof 016, Vitanje,
potni list, št. P00971474, izdala UE
Slovenske Konjice. gnc‑255344
Rušida Alen, Čopova ulica 011,
Črnomelj, potni list, št. P00886772, izdala
UE Črnomelj. gnv‑255500
Salobir Marko, Kolomban 041B, Ankaran
– Ancarano, potni list, št. P00364623, izdala
UE Koper. gnk‑255586
Šerbec Miran, Kantalon 006, Brestanica,
potni list, št. P00588691, izdala UE Krško.
gnp‑255506
Tarkuš Ana, Fala 008, Selnica ob Dravi,
potni list, št. P00374364, izdala UE Ruše.
gnz‑255521

Tešić Božidar, Tržaška cesta 006,
Ljubljana, potni list, št. PB0022449, izdala
UE Ljubljana. gns‑255503
Tomažič Ronald, Ob bregu 002, Maribor,
potni list, št. P01001155, izdala UE Ptuj.
gnk‑255336
Toš Miha, Cesta Cirila Kosmača 053C,
Ljubljana – Šmartno, potni list, št. P00554869,
izdala UE Ljubljana. gnj‑255587
Verbič Ema, Židovska ulica 014, Maribor,
potni list, št. P01122132, izdala UE Maribor.
gnd‑255343
Zajec Janko, Trg borcev NOB 019, Dol
pri Hrastniku, potni list, št. P00973036,
izdala UE Hrastnik. gnl‑255585
Zebec Katarina, Grumova ulica 016,
Litija, potni list, št. P00531249, izdala UE
Litija. gnd‑255593
Zebec Mirko, Grumova ulica 016, Litija,
potni list, št. P00912266, izdala UE Litija.
gne‑255592
Žnidaršič Barbara, Pavšičeva ulica 022,
Logatec, potni list, št. P00522928, izdala UE
Logatec. gny‑255497

Osebne izkaznice preklicujejo
Adamič Štular Amalija, Smrtnikova
ulica 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001359617. gnr‑255429
Badiura Matej, Podlimbarskega ulica 23,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001913054.
gno‑255432
Bagola Benjamin, Topolovci 7, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000699491.
gns‑255553
Banič Igor, Cvetkova ulica 12, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001953546.
gno‑255557
Bastelj Ana, Gornji grad, Šokat 2,
Mozirje, osebno izkaznico, št. 001854098.
gnb‑255220
Bergant Helena, Stara Loka 160, Škofja
Loka, osebno izkaznico, št. 000825782.
gno‑255382
Bizjak Borut, Verje 65, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001258634. gnm‑255484
Bohar Igor, Ulica Staneta Rozmana
2, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
001969810. gnr‑255554
Borić Danijel, Šalek 95, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001913407. gnq‑255305
Brglez Lidvina, Tovarniška ulica 3,
Poljčane, osebno izkaznico, št. 000885522.
gng‑255415
Brus Miran, Podvinci 54, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000694454. gnq‑255330
Cerkvenik Jaka Benjamin, Dragomelj 42,
Domžale, osebno izkaznico, št. 001875763.
gnw‑255574
Cussigh Damijan, Endlicherjeva ulica 9,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001942716.
gnc‑255294
Časl Iris, Prušnikova ulica 26, Maribor, osebno izkaznico, št. 001391888. gny‑255297
Čeperković Miran, Bratovševa ploščad 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000663105.
gne‑255292
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Čeperlin Nina, Šmartinska cesta 129/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001151154.
gnj‑255437
Černevšek
Jožefa,
Podlom
11,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000598315.
gnh‑255264
Čučnik Zgonec Mojca, Ulica heroja
marinclja 7, Kočevje, osebno izkaznico, št.
000353734. gnu‑255226
Damiš Barbara, Zgornja Korena 71,
Zgornja Korena, osebno izkaznico, št.
001436344. gni‑255388
De Nadai Kristijan Luka, Miheličeva
cesta 14, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
000766632. gnu‑255426
Demshary Patricija, Cankarjeva ulica
46, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001550649. gnh‑255214
Dimec Ana, Cesta na Ostrožno 72,
Celje, osebno izkaznico, št. 001368018.
gnn‑255308
Dolanc Tomi, Partizanska cesta 27/a,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 001436381.
gnp‑255281
Dukarić Mateja, Vrstna cesta 4,
Brezovica pri Ljubljani, osebno izkaznico,
št. 002019261. gny‑255222
Faflik Darinka, Pot na Bistriško planino
1z, Tržič, osebno izkaznico, št. 000626975.
gne‑255467
Frelih Damjana, Cesta na Jezerca
2, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001907330. gnf‑255316
Frešer David, Partizanska ulica 45,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
000982232. gnf‑255416
Furdi Zdravka, Gradišnikova ulica 12,
Borovnica, osebno izkaznico, št. 000642876.
gnq‑255380
Ganoni Vladimir, Zapotok 14, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000075270.
gnx‑255423
Gobec Almira, Roginska Gorca 1, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001883062.
gnk‑255236
Golob Štefka, Kostanj 4, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000052803. gnd‑255568
Gomišček Anton, Cesta IX korpusa 88,
Solkan, osebno izkaznico, št. 000015749.
gnb‑255470
Grabič Nenad, Trg revolucije 9,
Trbovlje, osebno izkaznico, št. 000437676.
gnq‑255280
Grah Branko, Gornji Črnci 32/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 000441081.
gni‑255413
Grm Janko, Gornji Dolič 28, Slovenj
Gradec, osebno izkaznico, št. 000762062.
gnk‑255411
Gumzej Rok, Raskovec 25, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 001641979.
gnx‑255523
Herman Konrad Rado, Ulica Metoda
Mikuža 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
001239081. gnn‑255433
Hrastnik Terezija, Cesta Krških žrtev 58,
Krško, osebno izkaznico, št. 001584393.
gno‑255482
Jakončič Aljoša, Kozana 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001956581.
gnn‑255258
Jakončič Ana Karolina, Kozana 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001695731.
gnp‑255256
Jakončič Peter Mihael, Kozana 5, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 001695712.
gnq‑255255
Jerše Špela, Čufarjeva ulica 13,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001024705.
gnc‑255419

Jud Simon, Trubarjeva ulica 4,
Črnomelj, osebno izkaznico, št. 001888321.
gng‑255465
Jug Zdenka, Prepuž 9, Slovenska
Bistrica, osebno izkaznico, št. 000893554.
gny‑255522
Jugovac Sandi, Šared 27/a, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000116417.
gnz‑255546
Kavčič Alma, Gregorčičeva ulica 27,
Žiri, osebno izkaznico, št. 000141128.
gnn‑255383
Kavšek Neža, Slovenska cesta 55/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001323227.
gne‑255417
Kenda Maja, Dvor 56, Bovec, osebno
izkaznico, št. 001954184. gnm‑255409
Kern Tadej, Planina 2, Planina, osebno
izkaznico, št. 001897737. gnd‑255293
Klinar Marija, Svetina 12, Celje, osebno
izkaznico, št. 001823068. gnl‑255310
Kobal Tomaž, partizanska ulica 16,
Divača, osebno izkaznico, št. 000678094.
gnv‑255400
Kodelja Kaja, Lože 36, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001841392.
gns‑255403
Kodelja Luka Franc, Lože 36, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
002080534.
gnu‑255401
Kodelja Urška, Lože 36, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
001624224.
gnt‑255402
Kodrič Andrej, Dol 4, Krško, osebno
izkaznico, št. 000145934. gns‑255478
Kodrič Lana, Dol 4, Krško, osebno
izkaznico, št. 002046849. gnq‑255480
Kodrič Vesna, Dol 4, Krško, osebno
izkaznico, št. 002046854. gnr‑255479
Kokelj Tina, Lancovo 7/d, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
000963937.
gni‑255213
Komac Blaž, Ljubljanska cesta 4/f,
Kamnik, osebno izkaznico, št. 000005632.
gne‑255567
Koroša Brigita, Bilečanska ulica 5,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000555687.
gnw‑255424
Kos Boris, Stegne 38, Domžale, osebno
izkaznico, št. 001852781. gnu‑255576
Kotnik Petra, Pristava 11/b, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001837666.
gnv‑255475
Kozak Mitja, Miklošičeva ulica 8,
Ptuj, osebno izkaznico, št. 001679712.
gns‑255328
Kozel Tanja, Kosovelova cesta 1/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 000100120.
gne‑255217
Koželj Zdravko, Šmarca, Obrtniška ulica
3, Kamnik, osebno izkaznico, št. 001443481.
gnf‑255566
Krajnc Andrej, Verje 38, Medvode, osebno
izkaznico, št. 001256201. gnl‑255485
Kramberger Igor, Gregorčičeva ulica 23,
Maribor, osebno izkaznico, št. 000665505.
gnb‑255295
Kranjec Damijan, Zgornja Bela 24,
Preddvor, osebno izkaznico, št. 001761908.
gnd‑255318
Krasnići Suzana, Pucova ulica 2,
Celje, osebno izkaznico, št. 000723206.
gnj‑255312
Kraup Ljudmila, Otiški vrh, Tolsti vrh 107,
Ravne na Koroškem, osebno izkaznico, št.
001310088. gnu‑255476
Krk Nejc, Petkovškovo nabrežje 37,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001870892.
gnk‑255436

Št.

33 / 13. 4. 2007 /

Stran

2765

Krnc Katja, Pot na Zajčjo goro 4,
Sevnica, osebno izkaznico, št. 001616479.
gni‑255563
Kuhar Karin Karimah, Jurčičeva ulica
23/a, Kamnik, osebno izkaznico, št.
000698929. gnc‑255569
Laharnar Rudolfa Marija, Kroberk, Ulica
Toma Brejca 10, Nova Gorica, osebno
izkaznico, št. 001599353. gnk‑255261
Lahovec Marjan, Strahinj 72, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001922167.
gnb‑255320
Lakner Miloš, marentičeva ulica 24,
Metlika, osebno izkaznico, št. 001334857.
gnd‑255543
Lazar Maj, Tratnikova ulica 38,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 002008405.
gnm‑255434
Levačič Samo, Preglov trg 12, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
000852797.
gnv‑255425
Lopert Janez, Ivanocijevo naselje 15,
Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000012833. gnp‑255556
Mahmutović Sulejman, Jenkoca cesta 10,
Velenje, osebno izkaznico, št. 000475838.
gnl‑255385
Markovič Martin, Slatina v Rožni dolini
20, Celje, osebno izkaznico, št. 000372915.
gnm‑255309
Mastnak Zora, Polzela 210, Polzela,
osebno
izkaznico,
št.
001921271.
gnn‑255408
Matičič Tim, Ruska ulica 17, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001240969.
gns‑255207
Mihelič Lilijana, Brilejeva ulica 16,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000176940.
gnl‑255435
Miklavc Žiga, Šercerjeva cesta 20,
Velenje, osebno izkaznico, št. 001907201.
gnr‑255304
Mikola Ana, Robova ulica 17, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
000132629.
gno‑255307
Milanič Tjaš, Vrtojba, Pod Lazami
128, Nova Gorica, osebno izkaznico, št.
001935201. gno‑255257
Modic Metod, Sv. Gregor 9, Ortnek,
osebno
izkaznico,
št.
000835771.
gnz‑255271
Mozetič Angela, Ledine 117, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 000081351.
gnc‑255469
Mukenauer Elizabeta, Vosek 40,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001101722. gnl‑255460
Nabergoj Andrej, Tomaj 7, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001326991.
gny‑255472
Nabergoj Jerneja, Tomaj 7, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
001326964.
gnz‑255471
Oprešnik Zoran, Velike Grahovše 32,
Laško, osebno izkaznico, št. 002061008.
gnh‑255539
Osolnik Klemen, Trobelno 4, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001354591.
gnf‑255541
Pangrič Ivanka, Kidričeva 3, Kranj,
osebno
izkaznico,
št.
001438326.
gnw‑255374
Panič Drago, Založe 47, Polzela, osebno
izkaznico, št. 001703556. gnx‑255548
Pavše Peter, Brezje pri Rožnem Dolu 4,
Semič, osebno izkaznico, št. 001029691.
gnf‑255466
Pavšič Dušan, Vukovski dol 63/bl,
Pesnica pri Mariboru, osebno izkaznico, št.
001143416. gnl‑255235
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Pene Traven Sergeja, Zasip, Polje
28, Radovljica, osebno izkaznico, št.
000891021. gnf‑255216
Per Danilo, Kandršw 48, Zagorje ob
Savi, osebno izkaznico, št. 000988617.
gnp‑255306
Petek Terezija, Križ 76, Kamnik, osebno
izkaznico, št. 000630506. gng‑255265
Pirkovič Avguštin, Cankarjeva ulica
45, Radovljica, osebno izkaznico, št.
001327043. gni‑255313
Pišot Aleš, Bevkova ulica 16, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
000953149.
gnr‑255404
Plahuta Roman, Sremič 1, Krško, osebno
izkaznico, št. 000735970. gnn‑255483
Plemenitaš Aleksandra, Rjavica 22/a,
Šmarje pri Jelšah, osebno izkaznico, št.
001995211. gnj‑255237
Plemenitaš Anton, Rjavica 22/a, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 000144653.
gng‑255240
Plemenitaš Biserka, Rjavica 22/a, Šmarje
pri Jelšah, osebno izkaznico, št. 001081848.
gnh‑255239
Plemenitaš Eva, Rjavica 22/a, Šmarje pri
Jelšah, osebno izkaznico, št. 001590839.
gni‑255238
Podstenšek Igor, Rudarjevo 30, Črna na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 001014161.
gnt‑255477
Pogačnik Meike Janna, Podnart 46,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001895505.
gnh‑255314
Polajnar Uroš, Opekarska cesta 40/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001079043.
gnb‑255420
Popović Marija, Celovška cesta 145/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000628473.
gnh‑255439
Potočnik Damjan, Kovača vas 132,
Slovenska Bistrica, osebno izkaznico, št.
001474659. gnh‑255414
Prosenik Jurij, Rožno 7, Krško, osebno
izkaznico, št. 001632620. gnp‑255481
Protić Nenad, Prvomajska ulica 5,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001518254.
gnu‑255301
Radujko Jožica, Jagodje, Razgled 4, Izola
– Isola, osebno izkaznico, št. 000938891.
gny‑255547
Ramšak Adam, Šalek 95, Velenje, osebno
izkaznico, št. 001290072. gns‑255303
Razingar Rafael, Breg 124, Jesenice,
osebno
izkaznico,
št.
001564227.
gnh‑255464
Repina Milan, Ulica Veljka Vlahoviča 71,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001832222.
gnz‑255296
Resman
Gregor,
Dragomelj
82,
Domžale, osebno izkaznico, št. 000429009.
gnx‑255573
Rijavec
Marijan,
Drobočnik
10,
Tolmin, osebno izkaznico, št. 000991684.
gnl‑255410
Robar Nina, Horjulska cesta 22,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001741988.
gnt‑255427
Robič Viktor Franc, Pod turnom 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001202778.
gnz‑255196
Rupnik Aleš, Loke 19/a, Nova Gorica,
osebno
izkaznico,
št.
001388950.
gnl‑255260
Satler Branko, Log 198, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001665195. gny‑255322
Sekavčnik Marjeta, Brdinje 54, Ravne na
Koroškem, osebno izkaznico, št. 000646765.
gno‑255407
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Skrbnik Milan, Mezgovci ob Pesnici
42/b, Ptuj, osebno izkaznico, št. 000679220.
gnk‑255461
Smodiš Veronika, Ižakovci 39/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001466478.
gnm‑255559
Smodiš Vid, Ižakovci 39/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001466514.
gnl‑255560
Smodiš Vida, Ižakovci 39/a, Murska
Sobota, osebno izkaznico, št. 001466455.
gnn‑255558
Smrtnik Marjan, Med vrtovi 8, Vrhnika,
osebno
izkaznico,
št.
001230813.
gnz‑255221
Solina Franc, Zgornja Voličina 10,
Voličina, osebno izkaznico, št. 000582928.
gnz‑255396
Strašek Judita, Poljanski nasip 26,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 000285006.
gnq‑255430
Šavc Špela, Prežihova ulica 14,
Mežica, osebno izkaznico, št. 001864911.
gne‑255242
Šerbec Robar Irena, Horjulsla cesta 22,
Dobrova, osebno izkaznico, št. 001741987.
gns‑255428
Šlibar Katarina, Srednja Dobrava 12/a,
Radovljica, osebno izkaznico, št. 001182485.
gng‑255315
Šnajder Miran, Sv. Ana v Slov. goricah
28, Sv.Ana v Slov.goricah, osebno izkaznico,
št. 000784675. gnb‑255395
Špes Matic, Ruške čete 7, Ruše, osebno
izkaznico, št. 001706816. gnx‑255323
Štepec Eva, Dragomelj 42, Domžale,
osebno
izkaznico,
št.
000975161.
gnv‑255575
Terplan Danijela, Pušča, Nova ulica
18, Murska Sobota, osebno izkaznico, št.
000701943. gnq‑255555
Timovski Antonija, Gorkega ulica 14,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001461983.
gnx‑255298
Todorović Finka, Gradišče nad Pijavo
Gorico 211, Škofljica, osebno izkaznico, št.
000758235. gnf‑255391
Tomić Nataša, Preglov trg 2, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001323407.
gni‑255438
Trampuž tadej, Ponikve 29, Sežana,
osebno
izkaznico,
št.
002102680.
gnw‑255399
Trdina Štefka, Čopova ulica 12/a,
Lesce, osebno izkaznico, št. 001157395.
gng‑255215
Troha Nika, Bloška polica 7, Cerknica,
osebno
izkaznico,
št.
001198376.
gnn‑255283
Tušek Marija, Pobrežje 157, Ptuj, osebno
izkaznico, št. 000556555. gnr‑255329
Ulbin Boštjan, Nad reko 30, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
001989473.
gnt‑255252
Ušaj Estera, Šempas 38/b, Šempas,
osebno
izkaznico,
št.
000977300.
gnm‑255259
Valjavec Irma, Suha pri Presdosljah 49,
Kranj, osebno izkaznico, št. 000562548.
gnc‑255319
Vengušt Marta, Kocbekova cesta 18,
Ljubečna, osebno izkaznico, št. 001959488.
gns‑255253
Verbič Ana, Zikova ulica 10, Kamnik,
osebno
izkaznico,
št.
001278299.
gni‑255263
Vešligaj Adalbert, Hribi 15, Škofljica,
osebno
izkaznico,
št.
002013332.
gnp‑255431

Vrečko Mojca, Kraigherjeva ulica 7,
Celje, osebno izkaznico, št. 001253095.
gnk‑255311
Vučkovič Ana, Gospejna ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 001909585.
gnv‑255300
Vukadinović Zvonko, Plešičeva ulica 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001210106.
gny‑255422
Weber Aleš, puhova ulica 13, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
001556460.
gnz‑255421
Završnik Srečko, Veliki Gaber 73, Veliki
Gaber, osebno izkaznico, št. 000297388.
gnp‑255406
Zelenko Andrejka, Spodnji Jakobski
Dol 43/b, Pesnica pri Mariboru, osebno
izkaznico, št. 001655855. gno‑255282
Zgonec Meta, Ulica heroja Marinclja 7,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 002017193.
gnt‑255227
Zgonec Nuša, Ulica heroja Marinclja 7,
Kočevje, osebno izkaznico, št. 001263121.
gns‑255228
Zor Marija, Moše 9, Ljubljana, osebno
izkaznico, št. 000451188. gnt‑255577
Zorman Stanislava, Repnje 4, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
000002428.
gnj‑255562
Zupan Jernej, zgornje Laze 5, Radovljica,
osebno
izkaznico,
št.
002034683.
gnd‑255218
Zupanc Sarita, Gospejna ulica 7,
Maribor, osebno izkaznico, št. 002044163.
gnw‑255299
Železnikar Gorazd, Kašeljska cesta 146,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 001967322.
gnd‑255418
Žibert Aleš, Kladje nad Blanco 9,
Blanca, osebno izkaznico, št. 002046449.
gni‑255488
Žorž Luka, Dobravlje 78/a, Dobravlje, osebno izkaznico, št. 001662391. gnq‑255405

Vozniška dovoljenja preklicujejo
Arh Evgenija, Janševa ulica 14,
Mengeš, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001474507, reg. št. 36147, izdala UE
Domžale. gnb‑255570
Bahor Franc, Dobliče 32, Črnomelj,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, reg.
št. 2944, izdala UE Črnomelj. gnq‑255359
Bajramović Samir, Šentvid pri Lukovici
33, Lukovica, vozniško dovoljenje, kat. BGh,
št. S 001591331, reg. št. 32997, izdala UE
Domžale. gnz‑255571
Banič Igor, Cvetkova ulica 12, Murska
Sobota, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH,
št. S 001742831, izdala UE Murska Sobota.
gnb‑255545
Bastelj Ana, Šokat 2, Gornji grad, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003008474,
izdala UE Mozirje. gnr‑255279
Belcijan Gabrijela, Podgora pri Dolskem
60, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001945825, reg. št. 82596, izdala UE
Ljubljana. gny‑255447
Bešić Renata, Endliherjeva ulica 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001342049, reg. št. 230405, izdala UE
Ljubljana. gnz‑255446
Bizjak Borut, Verje 65, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001594646, reg. št. 250122, izdala UE
Ljubljana. gnj‑255487
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Borštnar Tomaž, Osredek pri Krmelju
17/a, Šentjanž, vozniško dovoljenje, kat.
C1E, C1, BE, B,L,M, št. J4602914602,
izdano v Nemčiji. gnx‑255223
Brglez Lidvina, Tovarniška ulica 3,
Poljčane, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001529177, izdala UE Slovenska Bistrica.
gnj‑255412
Budkovič Tomaž, Drulovka 17/A,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001404724, reg. št. 52929, izdala UE
Kranj. gnk‑255536
Cilar Gregor, Rožna dolina, Cesta IX 5,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001502379, reg. št. 209832, izdala UE
Ljubljana. gnf‑255441
Cimerman
Andrej,
Mota
75/a,
Ljutomer, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001312187, izdala UE Ljutomer.
gnt‑255277
Cvetko Damjanović Zvonimir, Tyrševa
ulica 12, Maribor, vozniško dovoljenje, kat.
A do 50km/h BGH, št. S 001875035, reg. št.
127908, izdala UE Maribor. gnf‑255245
Cvikl Aleš, Galicija 52, Žalec, vozniško
dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,G,H, št.
S 1438746, izdala UE Žalec. gnv‑255375
Čarman Janez, Sora 33, Medvode,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 001795262, reg. št. 80955, izdala UE
Ljubljana. gnr‑255229
Čegovnik Marija, Kotlje 68, Ravne na
Koroškem, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001751940, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnm‑255284
Deželak Drago, Zgornja Rečica 117,
Laško, vozniško dovoljenje, kat. ABCFGH,
št. S 001859943, izdala UE Laško.
gny‑255272
Dijak Boris, Ivana Kučiča cesta 18,
Ljutomer,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 000455932, izdala
UE Ljutomer. gns‑255278
Ferrand Damijan, Tržaška cesta 121,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003068693, reg. št. 86229, izdala UE
Ljubljana. gnj‑255537
Furdi Zdravka, Gradišnikova ulica 12,
Borovnica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 515781, reg. št. 15938, izdala UE
Vrhnika. gnp‑255381
Gaberšek
Rafael,
Pongrac
82,
Griže, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1904705, izdala UE Žalec. gnv‑255204
Golob Pavel, Levstikova ulica 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001801542, reg. št. 27294, izdala UE
Domžale. gnl‑255535
Gričar Mojca, Ekartova ulica 25, Miklavž
na Dravskem polju, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 000673659, reg. št. 79268,
izdala UE Maribor. gnf‑255266
Halilagić Edina, Glavarjeva cesta 116,
Komenda, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003069190, reg. št. 250871, izdala UE
Ljubljana. gnd‑255468
Hameršak Angela, Mala vas 6, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1635859, izdala UE Ptuj. gnk‑255561
Hasanagić Šefko, Cesta Toneta Tomšiča
94/a, Jesenice, vozniško dovoljenje, kat.
B.BE,C,CE,D1,D,F,G,H, št. S 001642969,
izdala UE Jesenice. gnj‑255462
Herman Konrad Rado, Ulica Metoda
Mikuža 4, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003018957, reg. št. 91513,
izdala UE Ljubljana. gnp‑255456
Horvat Angela, Prežihova ulica 12,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.

BFGH, št. S 000742300, izdala UE Murska
Sobota. gnc‑255544
Ivković Dejan, Ulica Z. Miloška 25, Izola
– Isola, vozniško dovoljenje, kat. B, reg.
št. 22/07-29 – inštrktorsko, izdala UE Izola.
gnw‑255549
Ivković Dejan, Ulica Zvonimira Miloša
25, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000023234, izdala UE Izola.
gnu‑255551
Jakončič Aljoša, Kozana 5, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000956566, izdala UE Nova Gorica.
gni‑255288
Jakopina Jožef, Olimje 62, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 000094309, reg. št. 7637, izdala UE
Maribor. gnu‑255251
Jerič Irena, Ulica Matevža Veluščka
7, Solkan, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002178253, izdala UE Nova Gorica.
gnj‑255287
Jerman Alojz, Šmarješka cesta 56, Novo
mesto, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 3048262, izdala UE Novo mesto.
gnh‑255564
Ježovnik Boštjan, Velika Pirešica 47,
Žalec, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št.
S 1400003, izdala UE Žalec. gnq‑255355
Kavčič Alma, Gregorčičeva ulica 27,
Žiri, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001347134, izdala UE Škofja Loka.
gnm‑255384
Kavčič Peter, Trg svobode 11,
Kobarid, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003092558, izdala UE Tolmin.
gnj‑255262
Kolar Vlado, Borštnikova ulica 43,
Maribor,
vozniško
dovoljenje,
kat.
B,BE,C,CE,F,G,H, št. S 001862492, reg. št.
49478, izdala UE Maribor. gne‑255267
Korosec Niklas, Beisen str 24,
Gelsenkirchen, vozniško dovoljenje, kat.
A1,G,H, št. S 002169942, reg. št. 14496,
izdala UE Laško. gni‑255538
Kovač Franc, Preseka 7, Slovenj
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. S 000041420, reg. št. 359, izdala UE
Slovenj Gradec. gnc‑255269
Kozel Matej, Zakl 37/a, Ptuj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3113646, izdala
UE Ptuj. gne‑255392
Kozole Meta, Rusjanov trg 8, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001775706, reg. št. 72685, izdala UE
Ljubljana. gnb‑255445
Kristan Andrej, Mala Brda 7, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. A,B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 001268669, reg. št. 8111, izdala UE
Postojna. gnj‑255212
Kuhar Ignacij, Skapinova ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002231798, reg. št. 65759, izdala UE
Ljubljana. gnm‑255534
Kuhar Petra, Veliko Mraševo 47,
Podbočje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, reg. št. 18414, izdala UE Krško.
gnk‑255211
Kunstelj Sašo, Tržaška cesta 10,
Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001430892, reg. št. 11358, izdala UE
Vrhnika. gnr‑255379
Lamovšek Bojan, Kidričeva cesta 23,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1552200, reg. št. 40928, izdala UE Kranj.
gnh‑255489
Larionova Ilona, Grajski trg 17,
Rače, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 002188225, izdala UE Nova Gorica.
gnl‑255285
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Lenart Meta, Hrastje 222, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 3145260, reg. št.
63441, izdala UE Kranj. gng‑255490
Lipovec Robert, Pod vinogradi 45,
Bresternica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000876314, reg. št. 79576, izdala UE
Maribor. gny‑255247
Lorber Zdenka, Cvetlična ulica 2,
Brežice, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003082334, reg. št. 15483, izdala UE
Brežice. gnb‑255270
Majcenović Jožef, Šalovci 47, Šalovci,
vozniško
dovoljenje,
kat.
ABCGH,
št. S 001376496, izdala UE Ormož.
gnx‑255327
Matić Ivan, Dolenje Otave 5, Cerknica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001345188, reg. št. 8257, izdala UE
Cerknica. gnr‑255254
Mazi Vido, Jezero 40/a, Preserje,
vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,F,G,H,
št. S 1989910, reg. št. 8804, izdala UE
Ljubljana. gng‑255390
Milanič Tjaš, Pod Lazami 128, Nova
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 3149507, izdala UE Nova Gorica.
gnk‑255286
Mlakar Boštjan, Majšperk 8, Ptujska
Gora, vozniško dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,
št. S 2063259, izdala UE Ptuj. gnp‑255531
Mlekuž Tina, Zaloška cesta 184,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001502002, reg. št. 245461, izdala UE
Ljubljana. gnv‑255450
Mrvič Veliša, Flisova ulica 22, Muta,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 1236969, reg. št. 10549, izdala UE Radlje
ob Dravi. gnx‑255473
Murtić Anel, Podturn pri Dolenjskih
toplicah 17, Dolenjske Toplice, vozniško
dovoljenje, kat. B,BE,C,CE,G,H, št.
S 003058832, izdala UE Novo mesto.
gng‑255565
Nahtigal Boris, Gornji Rudnik III/181000,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,BE,C,CE,G,H, št. S 001865707, reg.
št. 39131, izdala UE Ljubljana. gnn‑255458
Oberč Luka, Reška ulica 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001869685, reg. št. 262857, izdala UE
Ljubljana. gnw‑255449
Oglajner Viljem, Petrovče 230, Petrovče,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št.
S 0607207, izdala UE Žalec. gnn‑255358
Ogrin Jurij, Cesta 1. maja 11, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
20363, izdala UE Krško. gnm‑255209
Ozimek Miha, Cesta dolomitskega
odreda 17, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 001370582, reg. št. 235495,
izdala UE Ljubljana. gne‑255442
Pavlin Poplatnik Maja, Poklukarjeva ulica
42, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001993576, reg. št. 265823, izdala UE
Ljubljana. gnu‑255451
Pečirer Radoslav, J. Puharja 8,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 806288, reg. št. 29986, izdala UE Kranj.
gnb‑255195
Pečnik Bogomir, Lavtarjeva ulica 18/d,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. Klasa 3,
št. R1783/80 Landratsamt Ravensburg.
gnd‑255268
Petrović
Niko,
Ravna
pot
17,
Ljubljana,
vozniško
dovoljenje,
kat.
A,B,Be,C,CE,D1,D,G,H, št. S 001829360,
reg. št. 151979, izdala UE Ljubljana.
gnx‑255448
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Pirih Milanka, Mišače 16, Kamna
Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABFG,
št. S 3067428, reg. št. 18317, izdala UE
Radovljica. gny‑255197
Podbregar
Sonja,
Ravne
38/b, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 000003738, izdala UE Velenje.
gnd‑255243
Pogačar Boštjan, Trboje 85, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2252008, reg. št. 38995, izdala UE Kranj.
gnm‑255234
Pohar Iztok, Kolenov Graben 5,
Radeče, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 002218045, izdala UE Laško.
gnx‑255273
Ponc Marjan, Pristava pri Šentjerneju 14,
Šentjernej, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002154376, izdala UE Novo mesto.
gne‑255542
Potočin Aleksander, Kidričeva cesta 14,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1392608, reg. št. 52426, izdala UE Kranj.
gnf‑255491
Poznič Patricija, Ulica salvadore Allendeja
5, Izola – Isola, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. SI 000054527, izdala UE Izola.
gnt‑255552
Primožič Neža, Ulica Juleta Gabrovška
34, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003067778, reg. št. 62406, izdala UE
Kranj. gne‑255492
Prosenc Jure, Ulica Franca barleta 24,
Cerklje na Gorenjskem, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 003109861, reg. št. 62955,
izdala UE Kranj. gnp‑255231
Rajar
Frančiška,
Medvedjek
4,
Trebnje, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 000649214, reg. št. 9500, izdala UE
Trebnje. gnt‑255377
Rak Uroš, Latkova vas 245, Prebold,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1757798, izdala UE Žalec. gnt‑255202
Remšak Damjana, Spodnji Boč 32/a,
Ruše, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1833039, reg. št. 5536, izdala UE Ruše.
gnv‑255325
Rener Lozej Irena, Mali Dol 8,
Sežana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 000040871, izdala UE Sežana.
gnc‑255219
Sadar Jože, Jurčičeva ulica 37,
Žužemberk, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001185378D, izdala UE Novo mesto.
gnm‑255459
Selimović Sabina, Kidričeva cesta 8,
Velenje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 002209895, izdala UE Velenje.
gnc‑255244
Selman Fahrudin, Cesta na Poljane 9,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001792377, reg. št. 66364, izdala UE
Ljubljana. gnt‑255452
Skledar Melita, Lendavska ulica 34,
Murska Sobota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 001209739, izdala UE Murska
Sobota. gnv‑255275
Srdinšek Damjan, Kardeljeva cesta 82,
Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 000874763, reg. št. 106340, izdala UE
Maribor. gnx‑255248
Stožer Boštjan, Malečnik 159, Malečnik,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001767168, reg. št. 110305, izdala UE
Maribor. gnz‑255246
Suljič Jasmin, Trg francoske revolucije 7,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 001587808, reg. št. 66719, izdala UE
Ljubljana. gnc‑255444
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Sušec Mihaela, Panonska ulica 48,
Beltinci, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003123042, izdala UE Murska Sobota.
gnu‑255276
Šafar Gašper, Mozelj 24, Kočevje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001731088, reg. št. 14025, izdala UE
Kočevje. gnw‑255224
Šarčević Nedžad, Slovenska vas
1, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat.
B,BE,C,CE,G,H, št. S 001731160, reg. št.
10558, izdala UE Kočevje. gny‑255397
Šavc Špela, Prežihova ulica 14,
Mežica, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001271412, izdala UE Ravne na
Koroškem. gnf‑255241
Šerbak Sabina, Doklece 29/a, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, A do 50km/h,
št. S 2172305, izdala UE Ptuj. gnc‑255394
Šerbec Robar Irena, Horjulska cesta 22,
Dobrova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001920408, reg. št. 264863, izdala UE
Ljubljana. gno‑255457
Škerget Ivko, Spodnja Orlica 15, Vuhred,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 215580,
reg. št. 7576, izdala UE Radlje ob Dravi.
gnw‑255474
Štular Aleksander, Ulica Janeza Polde 8,
Mojstrana, vozniško dovoljenje, kat. BCGH,
št. S 001475077, izdala UE Jesenice.
gni‑255463
Švent Eva, Tržaška cesta 39, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001529089, reg. št. 15802, izdala UE
Postojna. gnf‑255291
Tadić Matej, Šorlijeva ulica 27,
Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
S 1375606, reg. št. 51943, izdala UE Kranj.
gnu‑255326
Taha Alja, Gornji trg 10, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 003112728, reg. št. 286338, izdala UE
Ljubljana. gnr‑255454
Trop Ivan, Ulica Gradnikove brogade
31, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat.
BFGH, št. S 002099534, izdala UE Nova
Gorica. gnh‑255289
Udovič Jure, Jevnica 52, Kresnice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 001782921, reg. št. 9263, izdala UE Litija.
gnv‑255225
Umnik Pavel, Zgornje Duplje 3, Duplje,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001960888, reg. št. 835, izdala UE
Kranj. gno‑255232
Veljačič Valda, Stara vas 20, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2159008, reg. št. 5661, izdala UE
Postojna. gng‑255290
Verčič Gregor, Sorška ulica 1, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. A do 50km/h BGH,
št. S 001660089, reg. št. 35513, izdala UE
Kranj. gnn‑255233
Vidmar Robert, Gotovlje 202, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 2226758, izdala UE Celje. gno‑255357
Vlahovič Jure, Marjana Kozine 3,
Črnomelj, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 10090, izdala UE Črnomelj.
gns‑255203
Vračun Jožef, Cesta 1. maja 6, Senovo,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
22097, izdala UE Krško. gnl‑255210
Vukadinović Zvonko, Plešičeva ulica
4, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
A,B,BE,C,CE,D1,D,G,H, št. S 000146265,
reg. št. 9235, izdala UE Ljubljana.
gns‑255453

Zadravec Bine, Krekova ul. 15, Maribor,
vozniško dovoljenje, kat. A1,A, B, C, BE,
CE, F, G, H, št. S 3098346, reg. št. 126009,
izdala UE Maribor. gnv‑255250
Zorenč Matija, Cesta XIV divizije
6, Velenje, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1485541, izdala UE Velenje.
gnx‑255398
Zupan Jože, Trstenik 43, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 003024338, reg.
št. 46600 – dvojnik 1, izdala UE Kranj.
gnd‑255493
Zupančič Mojca, Pot na Grič 15,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001992183, reg. št. 179784, izdala UE
Ljubljana. gng‑255440
Železnikar Gorazd, Kašeljska cesta 146,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 003043630, reg. št. 211620, izdala UE
Ljubljana. gnd‑255443
Žemva Gašper, Podkraj pri Velenju
16/c, Velenje, vozniško dovoljenje, kat. A do
50km/h BGH, št. S 1890744, reg. št. 33813,
izdala UE Ljubljana. gnq‑255455
Žibert Aleš, Kladje nad Blanco 9, Blanca,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
23392, izdala UE Krško. gnn‑255208
Žučko Karnet Andreja, Deržaničeva pot
14, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001493314, reg. št. 75006, izdala UE
Maribor. gnw‑255249
Žugelj Marjan, Ulica Rezke Dragarjeve
5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 001826135, reg. št. 156222, izdala UE
Ljubljana. gnk‑255486
Žužej Vera, Ložnica pri Žalcu 5, Žalec,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št.
S 1562569, izdala UE Žalec. gnl‑255360

Zavarovalne police preklicujejo
Ivančič Zdenko, Slavka Gruma 92, Novo
mesto, zavarovalno polico, št. 01000011154,
izdala zavarovalnica Moja naložba –
pokojninska družba Maribor. gnq‑255205
Šabani Remzi, Predilniška 16, Tržič,
zavarovalno polico, št. 00101800121.
gnu‑255201
Vukotić Rada, Cvetkova 2, Murska
Sobota,
zavarovalno
polico,
št.
40301005494. gnt‑255527

Spričevala preklicujejo
Abramović Anela, Vojkova ulica 19, Idrija,
spričevalo 1. letnika Srednje trgovske šole v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnw‑255349
Bajt Franci, Bezje 5, Kranjska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Poklicne
gostinske šole v Ljubljani, izdano leta 1974.
gnq‑255580
Bajt Franci, Bezje 5, Kranjska Gora,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
gostinske šole v Ljubljani – smer gostinski
poslovodja. gnp‑255581
Batagelj Aleksandra, Iztokova ulica 21,
Nova Gorica, spričevalo 3. letnika Šolskega
centra Nova Gorica – gimnazija, izdano leta
2006. gnr‑255533
Benko Tjaša, Prisojna cesta 6, Radenci,
spričevalo o zaključnem izpitu Gimnazije
in srednje kemijske šole Ruše, izdano leta
2001. gnz‑255371
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Bijelić Sašo, Luče 36/c, Grosuplje,
spričevalo 4. letnika Srednje šole za
elektrotehniko in računalništvo v Ljubljani
– smer tehnična gimnazija. gnx‑255348
Dremelj Samo, Kunaverjeva ulica 12,
Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije
Kranj, izdano leta 1999. gny‑255347
Ferbežar Martina, Klanec 14, Škofljica,
diplomo Srednje ekonomske šole Boris
Kidrič Ljubljana, št. I/829, izdana leta 1988.
gnj‑255362
Hozjan Pavla, Žitna 18, Odranci,
spričevalo Ljudske univerze, št. 51/00 z dne
18. 10. 2000. gnc‑255369
Hrovatin Marko, Plavje 98, Škofije,
spričevalo 2. in 4. letnika Gimnazije Koper,
izdano leta 1999 in 2001. gnb‑255370
Kavčič Nina, Ravne 5, Tržič, spričevalo 8.
razreda OŠ Tržič, št. delovodnika 128/05-06,
izdano leta 2006. gni‑255363
Knafelj Rok, Krnica 76/a, Zgornje Gorje,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tehničnih strok in osebnih storitev Šiška,
izdano leta 1997. gns‑255378
Kolar Tomaž, Ulica Gorenjskega odreda
18, Kranj, spričevalo o končani OŠ Bičevje.
gnu‑255376
Kukovec Boris, Ul. Anice Kolarič 4/a, Ptuj,
spričevalo o končani OŠ Mladika, izdano
leta 1997. gnv‑255550
Lamovšek Aleš, Stegenškova 1, Celje,
spričevalo Ljudske univerze v Laškem
– ekonomski tehnik, št. 079, izdan 13. 9.
1999. gny‑255372
Mandel Silva, Ribnica 29, Jesenice
na Dolenjskem, maturitetno spričevalo in
spričevalo 4. letnika Srednje ekonomske
šole v Novem mestu, izdano leta 1976,
izdano na ime Barkovič Silva. gng‑255365
Miklič Genovefa, Stranska vas 13,
Žužemberk, spričevalo o končani OŠ Stična
– samostan, izdano leta 1972, izdano na
ime Maver Genovefa. gnx‑255198
Milič Branko, Kidričeva 16/b, Nova
Gorica, spričevalo 1. in 2. letnika Tehniške
gimnazije Nova Gorica – TŠC, izdano leta
2003 in 2004. gnw‑255199
Muminović Haris, Cesta španskih borcev
38/b, Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje
upravno administrativne šole v Ljubljani,
izdano leta 2004. gnd‑255368
Pungartnik Aleš, Belšakova 15/a, Ptuj,
spričevalo o zaključnem izpitu Ekonomske
šole Ptuj – trgovec, izdano leta 2002.
gnr‑255529
Putisch Jože, Tolsti vrh 10, Šentjernej,
spričevalo o končani OŠ Šentjernej, št.
104/71-86, izdano leta 1986. gnc‑255194
Sejdinović Sabino, Goriška 44, Velenje,
spričevalo 1. letnika Poklicne tehnične,
elektro, računalniške šole v Velenju, izdano
leta 2006. gno‑255532
Ticha Lucia, Golniška cesta 99, Kranj,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
tiska in papairja v Ljubljani, izdano leta
1991. gny‑255572
Vujinović Aleksandar, Chengdujska 24,
Ljubljana, obvestilo o uspehu 3. letnika

Srednje šole za gostinstvo in turizem v
Ljubljani, izdano leta 2005. gnw‑255578
Žitnik Andrej, Stari grad 8, Krško,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje šole
Krško, izdano leta 1998. gnw‑255524

Drugo preklicujejo
Amon Henrik, Preradovičeva 10,
Ljubljana, izkaznico žrtve vojnega nasilja, št.
0013116, izdana 8. 5. 1998. gng‑255540
Božič Boštjan, Ul. 9. septembra 191,
Šempeter pri Gorici, delovno knjižico.
gnv‑255200
Čulibrk Biljana, Pucova 9/b, Celje,
študentsko izkaznico, št. 22058700, izdala
Fakulteta za šport v Ljubljani. gnx‑255373
Danč Silvia, Trimlini 8, Lendava –
Lendva, delovno knjižico, zap. št. 28/2001,
ser. št. A479481, izdala UE Lendava.
gns‑255353
Fijavž Borut s.p. – avtoprevoz, Bukovlje
1, Stranice, izvod nacionalne licence, št.
488 za vozila z reg. št. CE C5 – 909, CE
61 – 11S, CE 39 – 60L, in CE 39 – 61L.
gnt‑255352
Gimnazija Celje – Center, Kosovelova
ulica 1, Celje, štampiljko okrogle oblike,
premera 35 mm z grbom RS v sredini,
pod grbom je št. 1. Na obodu sta izpisana
GIMNAZIJA CELJE – CENTER in sedež
šole CELJE. gnk‑255361
Gorogranc Anton, Stantetova 22, Velenje,
3 delnice KRS Velenje, št. 021747, 021748
in 021749. gnv‑255525
Jelenc Turist d.o.o., Dolenja vas 78,
Selca, dovolilnice za Bosno in Hercegovino,
št. 1002327, za Ukrajino, št. 573995, 574001
in za Rusijo št. 4942868. gnh‑255389
Kalan Anton, Podlubnik 296, Škofja Loka,
delovno knjižico. gnz‑255346
Kazić Emina, Ulica bratov Rupar
8/a, Jesenice, študentsko izkaznico, št.
11040047, izdala Visoka šola za zdravstvo
v Ljubljani. gnd‑255393
Kegl Matej, Stantetova 26, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41200089,
izdala Medicinska fakulteta v Ljubljani.
gnr‑255579
Kobe Vid, Rimska cesta 7, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 20200114, Pravne
fakultete v Ljubljani. gnv‑255350
Kralj Urša, Ulica Jožeta Mihevca 3, Nova
Gorica, študentsko izkaznico, št. 18050604,
izdala FF v Ljubljani. gnw‑255274
Krotko Mihael, Brodarjev trg 10,
Ljubljana, izkaznico vojnega veterana, št.
10609, izdana 11. 5. 1998. gnp‑255206
Melin Tanja, Bodonci 30, Bodonci,
delovno knjižico, št. 70561, izdala UE
Murska Sobota. gnh‑255597
Mišič Đuro, Gregorčičeva 16, Tolmin,
delovno knjižico. gnd‑255193
Nedović Goran, Tončka Dežmana 10,
Kranj, delovno knjižico. gnu‑255351
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Nose Irena, Jarška cesta 75, Ljubljana,
študentsko izkaznico, št. 21017308, izdala
FDV v Ljubljani. gno‑255582
Ogrin Matjaž, Predloka 3, Črni Kal,
študentsko izkaznico, št. 09050126, izdala
fakulteta za pomorstvo in promet Portorož.
gnf‑255366
Panič Janez, Lendavska cesta 12,
Ljutomer, izkaznico za varnostnika, št.
009245, izdal MNZ Ljubljana. gnr‑255354
Petrol d.d., Ljubljana, Dunajska 50,
Ljubljana-Petrol, štampiljko pravokotne
oblike z vsebino PETROL, št. 128, spodaj
napis Petrol d.d., Ljubljana 1527 Ljubljana,
Dunajska cesta 50. gnh‑255364
Pirih Uroš, Puhtejeva ulica 8, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 01/13-2333-19/95. gnn‑255583
Pirih Uroš, Puhtejeva ulica 8, Ljubljana,
potrdilo za upravljanje z VHF – GMDSS
postajo, št. 02/09-6235/99. gnm‑255584
Pregl Peter, Kolarjeva 61, Ljubljana,
odvetniško izkaznico, št. 854/04, izdala
Odvetniška zbornica Slovenije 6. 7. 2004.
gnz‑255321
Prevozi Novaki k.d., Velika račna 14,
Grosuplje, izvod licence, št. 100/03241/193
za vozilo z reg. št. LJ F2 -74J. gnt‑255302
Pungartnik Aleš, Belšakova 15/a, Ptuj,
delovno knjižico. gns‑255528
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije,
Šmartinska cesta 55, Ljubljana, službeno izkaznico in značko pooblaščene uradne osebe: Bojana Privšek, zaposlena na Davčnem
uradu Maribor, na delovnem mestu davčni
inšpektor II; pod registrsko številko: 00222,
izdano dne 30. 9. 2005. Ob-10457/07
Rucić Darko, Peščenik 3, Grosuplje,
delovno knjižico. gnb‑255495
Sušec Mihaela, Panonska 48, Beltinci,
študentsko izkaznico, št. 27005156, izdala
Fakulteta za matematiko in fiziko v Ljubljani.
gnp‑255331
Širca Miha, Gosposvetska 61, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 93602159, izdala
Fakulteta za gradbeništvo v Mariboru.
gnp‑255356
Škrjanec Jan, Kotnikova 9, Vrhnika,
študentsko izkaznico, št. 19445651, izdala
Ekonomska fakulteta v Ljubljani. gne‑255367
Toprek Novo, Dornava 106, Dornava,
delovno knjižico. gnu‑255526
Vičar Franc, Drstelja 22, Destrnik,
delovno knjižico. gnq‑255530
Vidmar Jože s.p., Krka 56, Krka,
dovolilnico za Rusijo za leto 2005 643/09,
št. 506905/G019145, za leto 2006 za
Rusijo 633/09, št. 490356/H008004,
491384/H012509 za Bosno in Hercegovino
070/10, št. 1000166/H005427. gnk‑255386
Vidmar Jože s.p., Krka 56, Krka, dovolilnico
za leto 2006 za Ukrajino 3. za države 804/11,
št. 567940/H010654 in za Ukrajino tranzit
804/03, št. 571646/H018740. gnj‑255387
Vidrih Vojko, Ob potoku 29, Ljubljana,
potrdilo o usposobljenosti za voditelja čolna,
št. 02/13-1101/94. gnc‑255494
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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 o oddaji naročila na vodnem, energetskem,
telekomunikacijskem in transportnem področju
Blago
Obvestila po Zakonu o javnem naročanju (ZJN-2)
(Uradni list RS, št. 128/06)
Predhodna informativna obvestila
Gradnje
Obvestila o javnem naročilu
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
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

2565
2565
2565
2565
2566
2566
2566
2566
2570
2570
2572
2572
2573
2573
2573
2580
2580
2612
2634
2642
2642
2644
2644
2648
2648
2655
2660
2663
2663
2663
2665
2667
2667

Blago
Gradnje
Storitve
Obvestila o oddaji naročila
Storitve
Obvestila o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Storitve
Obvestila o oddaji naročila po postopku zbiranja ponudb
po predhodni objavi
Blago
Javni razpisi
Javne dražbe
Razpisi delovnih mest
Druge objave
Objave po Zakonu o političnih strankah
Evidence sindikatov
Objave gospodarskih družb
Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin
Zavarovanja terjatev
Objave sodišč
Objave po Zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
Izvršbe
Objave zemljiškoknjižnih zadev
Amortizacije
Oklici o začasnih zastopnikih in skrbnikih
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih
Sodni register, vpisi po Zakonu o gospodarskih družbah
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
Preklici
Potne listine in maloobmejne prepustnice preklicujejo
Osebne izkaznice preklicujejo
Vozniška dovoljenja preklicujejo
Zavarovalne police preklicujejo
Spričevala preklicujejo
Drugo preklicujejo

2667
2669
2671
2671
2671
2671
2671
2674
2675
2675
2676
2695
2699
2744
2747
2749
2750
2750
2750
2756
2757
2757
2760
2760
2761
2762
2762
2762
2763
2763
2764
2764
2764
2766
2768
2768
2769
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